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IBITINGA
Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO MONTES NETTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DARCI APARECIDO DE ALMEIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 1003191-85.2015.8.26.0236 - Guarda - Regularização de guarda - S.B.Q. e outro - Vistos. Ante o noticiado na cota
ministerial exarada à fl. 55, encaminhem-se os autos ao Setor Técnico deste Juízo para tomada das providências necessárias,
COM URGÊNCIA. Intime(m)-se. - ADV: MARCO AURÉLIO SABIONE (OAB 182939/SP)
Processo 1003191-85.2015.8.26.0236 - Guarda - Regularização de guarda - S.B.Q. e outro - Vistos. Fls. 62/63: Aguardese a redistribuição do feito em trâmite pela 2ª Vara Cível a este Juízo. Com sua efetivação, apense-se aos presentes autos.
Encaminhem-se os presentes autos, com urgência, ao Setor Técnico para as providências necessárias quanto ao agendamento
de data diferente ao dia agendado para o requerente, a fim de evitar o encontro e identificação das partes, bem como eventuais
prejuízos ao andamento processual, conforme sugerido à fl. 57. Intime(m)-se. - ADV: MARCO AURÉLIO SABIONE (OAB 182939/
SP)

FORO DISTRITAL DE IACANGA
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO CARLOS ALVES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GEOVANA MARIA ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 1000086-48.2015.8.26.0027 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Monari e Cia Ltda Rosemeire Ferreira - Providencie o exequente o recolhimento da taxa para emissão de relatório do BACENJUD (código 434-1,
Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT). - ADV: JOAO LUIZ BRANDAO (OAB 153097/SP), EDNA CAIRES BRANDÃO
(OAB 313995/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO CARLOS ALVES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GEOVANA MARIA ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 1000386-10.2015.8.26.0027 - Guarda - Maus Tratos - A.F.S. - H.P.F.M. - Vistos. O autor promove a presente
ação de guarda com pedido de antecipação de tutela em face de ALEXANDRE MARIANO SIQUEIRA, menor absolutamente
incapaz, representado por sua genitora Helen Paula Felício Mariano. Ocorre que este juízo é absolutamente incompetente
para apreciar tal pedido, uma vez que a criança e a sua mãe residem na cidade de Balbinos-SP, Comarca de Pirajuí, conforme
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relatado na inicial, local competente para a presente ação, nos termos do artigo 147, incisos I e II, do ECA (Lei 8.069/90). Nesse
sentido é a jurisprudência: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio,
do foro do domicílio do detentor de sua guarda. (Súmula 383, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)”
“COMPETÊNCIA - Ação de guarda - Menor - Decisão que ordenou a redistribuição do feito à comarca onde se encontra a
criança, em companhia do pai, que não a devolveu após visita - Art. 147 do ECA que contém norma de competência absoluta Prevalece o foro do domicílio do detentor da guarda do menor, ainda que tal guarda seja meramente fática - Súmula nº. 383 do
STJ - Autora que comprova ser a guardiã da criança - Decisão reformada - Recurso provido. (Relator(a): Rui Cascaldi;Comarca:
São Bernardo do Campo;Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;Data do julgamento: 29/09/2015;Data de registro:
01/10/2015)”. Diante do exposto, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor da Comarca de Pirajuí-SP, com urgência. Intimese. - ADV: MARCOS ANTONIO MAZO (OAB 129206/SP)

IBIÚNA
Cível
Distribuidor Cível
PROTOCOLOS DIGITAIS REJEITADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor de Ibiúna: Ações dirigidas a varas
não digitais, ou a varas digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de petição inicial e petições
intermediárias.
Nº do Protocolo

Classe

1000013-88.2016.8.26.0238

Carta Precatória

Assunto
Procedimento Sumário/
Acidente de Trânsito

Advogado

Nº da Ordem

UF

Eider de Bortoli Câmara

339041

SP

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 08/01/2016
PROCESSO :1000010-36.2016.8.26.0238
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Drogaria São Camilo Ibiúna Ltda. Epp
ADVOGADO : 246352/SP - Fabio Porto Godinho da Silva
IMPTDO
: Secretário de Administração do Município de Ibiúna
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000011-21.2016.8.26.0238
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Diana Comércio de Móveis Ibiúna Ltda - Me
ADVOGADO : 278123/SP - Priscila da Costa Vieira
EXECTDO
: Mario Osni Soares
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0001286-39.2015.8.26.0567
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Alberto Pinto Vallada
ADVOGADO : 194787/SP - -Jefferson Sá Valença Clemente Machado
REQDO
: Nelson Akira Daike
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0001349-64.2015.8.26.0567
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA
ADVOGADO : 213003/SP - Marcia Siqueira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000012-06.2016.8.26.0238
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : V.F.N.S.
ADVOGADO : 271790/SP - Magaly Francisca Pontes de Camargo
ALIMENTANTE
: J.R.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000014-73.2016.8.26.0238
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.M.O.
ADVOGADO : 307448/SP - Vanessa Atui
REQDO
: K.L.S.
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :1000015-58.2016.8.26.0238
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ronaldo Capelossi
ADVOGADO : 267109/SP - Débora Daniel Tunes Forgerini
REQDO
: Antonio Oliveira Fraga Junior
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000016-43.2016.8.26.0238
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 91275/SP - Cleusa Maria Buttow da Silva
EXECTDO
: Nilson Yoshio Shimono Epp - Me
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000018-13.2016.8.26.0238
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Margareth Mieko Kawakami
ADVOGADO : 22208PR - Alberto Jose Zerbato
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000019-95.2016.8.26.0238
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Irene de Goes Ruivo
ADVOGADO : 22208PR - Alberto Jose Zerbato
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000017-28.2016.8.26.0238
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : V.J.R.O.
ADVOGADO : 311529/SP - Tamiris de Figueiredo Soares
REQDO
: A.A.C.O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000026-07.2016.8.26.0238
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : BIANCA RIBEIRO GALVÃO
RECLAMADO : PEDRO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000020-80.2016.8.26.0238
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Decio Godinho da Silva
ADVOGADO : 22208PR - Alberto Jose Zerbato
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000021-65.2016.8.26.0238
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: José Carlos de Moraes
ADVOGADO : 220441/SP - Thais Teixeira Ribeiro Nisiyama
IMPTDO
: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000027-89.2016.8.26.0238
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.F.O.A.
RECLAMADO : J.E.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000022-50.2016.8.26.0238
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria de Lourdes Vieira Ribeiro
ADVOGADO : 22208PR - Alberto Jose Zerbato
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:1000023-35.2016.8.26.0238
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
: Oliveira Soares de Campos
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ADVOGADO : 22208PR - Alberto Jose Zerbato
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORLANDO VALENTIM FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2016
Processo 1000852-50.2015.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Farmina Pet Foods Brasil Ltda Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para agendamento de dia e hora para tentativa de conciliação perante aquele Setor.
Com o retorno dos autos, então cite-se a parte requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecimento perante
o CEJUSC no seguinte endereço: RUA CAPITÃO CARDOSO DE MELLO Nº 80, 1º ANDAR, IBIÚNA-SP (EM CIMA DO BANCO
DO BRASIL). Faculto a aplicação do artigo 172, § 2º do CPC. Fica a requerida advertida de que poderá contestar a ação, no
prazo de quinze (15) dias contados do dia da audiência, caso esta reste infrutífera, sob pena de serem presumidos verdadeiros
os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ELISAMA FRANCESCHINI PIZZA
(OAB 211596/SP)
Processo 1000852-50.2015.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Farmina Pet Foods Brasil Ltda - Certifico
e dou fé que foi agendada Sessão de Tentativa de Conciliação para o dia 24/02/2016 às 14:30h no Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania do Foro de Ibiúna, Rua Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala de
Audiência 03, Centro, Cep:18150-000,Ibiuna-SP, Tel:(15) 3248-3738, cejusc.ibiuna@tjsp.jus.br. Certifico, ainda, que as partes
devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: ELISAMA FRANCESCHINI PIZZA (OAB 211596/SP)
Processo 1000969-41.2015.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associação Veleiros de Ibiúna - Encaminhemse os autos ao CEJUSC para agendamento de dia e hora para tentativa de conciliação perante aquele Setor. Com o retorno dos
autos, então cite-se o réu, por carta AR (MÃO PRÓPRIA), e intimem-se as partes para comparecimento perante o CEJUSC no
seguinte endereço: RUA CAPITÃO CARDOSO DE MELLO Nº 80, 1º ANDAR, IBIÚNA-SP (EM CIMA DO BANCO DO BRASIL).
Fica o requerido advertido de que poderá contestar a ação, no prazo de quinze (15) dias contados do dia da audiência, caso
esta reste infrutífera, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA (OAB 182842/SP), RENATO GERMANO
GOMES DA SILVA (OAB 286732/SP)
Processo 1000969-41.2015.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associação Veleiros de Ibiúna - Certifico e
dou fé que foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 24/02/2016 às 13:30h no Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania do Foro de Ibiúna, Rua Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala
de Audiência 03, Centro, Cep: - ADV: MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA (OAB 182842/SP), RENATO GERMANO
GOMES DA SILVA (OAB 286732/SP)
Processo 1001269-03.2015.8.26.0238 - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino - Instituição Paulista Adventista
de Educação e Assistência Social - Região Administrativa Paulistana - Certifico e dou fé que foi agendada Sessão de Tentativa
de Conciliação para o dia 15/02/2016 às 15:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Ibiúna, Rua
Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala de Audiência 03, Centro, Cep: 18150-000, Ibiuna-SP,
Tel:(15) 3248-3738, cejusc.ibiuna@tjsp.jus.br. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de
identificação. - ADV: SANDRO LUIS DE SANTANA (OAB 153344/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORLANDO VALENTIM FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2016
Processo 1000566-72.2015.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Guarda - B.C.L. - Certifico e dou fé que foi agendada
Sessão de Tentativa de Conciliação para o dia 27/01/2016 às 14:30h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
do Foro de Ibiúna, Rua Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala de Audiência 03, Centro,
CEP: 18150-000, Ibiuna-SP, Tel:(15) 3248-3738, cejusc.ibiuna@tjsp.jus.br. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer
munidas de documentos de identificação. - ADV: RENAN ELIAS GODINHO (OAB 314535/SP)
Processo 1000856-87.2015.8.26.0238 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.S.S. - Fls. 33/36: Recebo a emenda à inicial.
Diante da declaração de fls. 05 e do documento apresentado às fls. 35 dos autos, defiro à parte autora a justiça gratuita.
Anote-se no SAJ. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para agendamento de dia e hora para tentativa de conciliação perante
aquele Setor. Com o retorno dos autos, então cite-se a ré, por mandado, e intimem-se as partes para comparecimento perante o
CEJUSC no seguinte endereço: RUA CAPITÃO CARDOSO DE MELLO Nº 80, 1º ANDAR, IBIÚNA-SP (EM CIMA DO BANCO DO
BRASIL). Fica a requerida advertida de que poderá contestar a ação, no prazo de quinze (15) dias contados do dia da audiência,
caso esta reste infrutífera, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: TELMA CARDOSO CAMPOS TEIXEIRA PENNA (OAB 121139/SP)
Processo 1000856-87.2015.8.26.0238 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.S.S. - Certifico e dou fé que foi agendada Sessão
de Tentativa de Conciliação para o dia 03/02/2016 às 14:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro
de Ibiúna, Rua Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala de Audiência 03, Centro, Cep:18150000, Ibiuna-SP, Tel:(15) 3248-3738, cejusc.ibiuna@tjsp.jus.br. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de
documentos de identificação. - ADV: TELMA CARDOSO CAMPOS TEIXEIRA PENNA (OAB 121139/SP)
Processo 1001013-60.2015.8.26.0238 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.G.S. - Nomeio a
Drª Nathalia Cristini Duque procuradora do autor. Diante da declaração de fls. 06, defiro a justiça gratuita. Anote-se no SAJ.
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Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para agendamento de dia e hora para tentativa de conciliação perante aquele Setor. Com
o retorno dos autos, então cite-se o réu, por mandado, e intimem-se as partes para comparecimento perante o CEJUSC no
seguinte endereço: RUA CAPITÃO CARDOSO DE MELLO Nº 80, 1º ANDAR, IBIÚNA-SP (EM CIMA DO BANCO DO BRASIL).
Fica o requerido advertido de que poderá contestar a ação, no prazo de quinze (15) dias contados do dia da audiência, caso
esta reste infrutífera, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Int. e ciência ao MP. - ADV: NATHALIA CRISTINI DUQUE (OAB 353373/SP)
Processo 1001013-60.2015.8.26.0238 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.G.S. - Certifico e dou
fé que foi agendada Sessão de Tentativa de Conciliação para o dia 24/02/2016 às 15:00h no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania do Foro de Ibiúna, Rua Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala de
Audiência 03,Centro, Cep:18150-000, - ADV: NATHALIA CRISTINI DUQUE (OAB 353373/SP)
Processo 1001091-54.2015.8.26.0238 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.A.S. - Nomeio a Drª Luciana
Pilar Bini Rojo Cardoso procuradora do autor. Diante da declaração de fls. 06 defiro a justiça gratuita. Anote-se no SAJ. Fixo os
alimentos provisórios, à míngua de maiores elementos, no valor mensal correspondente a 30% dos rendimentos líquidos do réu,
se empregado, oficiando-se à empregadora para desconto, com aviso de recebimento; e em 1/3 (um terço) do salário mínimo
vigente, se desempregado. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para agendamento de dia e hora para tentativa de conciliação
perante aquele Setor. Com o retorno dos autos, então cite-se o réu, por mandado, e intimem-se as partes para comparecimento
perante o CEJUSC no seguinte endereço: RUA CAPITÃO CARDOSO DE MELLO Nº 80, 1º ANDAR, IBIÚNA-SP (EM CIMA DO
BANCO DO BRASIL). Fica o requerido advertido de que poderá contestar a ação, no prazo de quinze (15) dias contados do dia
da audiência, caso esta reste infrutífera, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. e ciência ao MP. - ADV: LUCIANA PILAR BINI ROJO CARDOSO (OAB 138120/SP)
Processo 1001091-54.2015.8.26.0238 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.A.S. - Certifico e dou fé que foi
agendada Sessão de Tentativa de Conciliação para o dia 27/01/2016 às 14:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania do Foro de Ibiúna, Rua Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala de Audiência
03, Centro, Cep: 18150-000, Ibiuna-SP, Tel:(15) 3248-3738, cejusc.ibiuna@tjsp.jus.br. Certifico, ainda, que as partes devem
comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: LUCIANA PILAR BINI ROJO CARDOSO (OAB 138120/SP)
Processo 1001097-61.2015.8.26.0238 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.C.M.C. - Nomeio a Drª Lilian Ragusa Moriano
Elias procuradora da autora. Diante da declaração de fls. 12 defiro a justiça gratuita. Anote-se no SAJ. Fixo os alimentos
provisórios, à míngua de maiores elementos, no valor mensal correspondente a 30% dos rendimentos líquidos do réu, se
empregado, oficiando-se à empregadora para desconto, com aviso de recebimento; e em 1/3 (um terço) do salário mínimo
vigente, se desempregado. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para agendamento de dia e hora para tentativa de conciliação
perante aquele Setor. Com o retorno dos autos, então cite-se o réu, por mandado, e intimem-se as partes para comparecimento
perante o CEJUSC no seguinte endereço: RUA CAPITÃO CARDOSO DE MELLO Nº 80, 1º ANDAR, IBIÚNA-SP (EM CIMA DO
BANCO DO BRASIL). Fica o requerido advertido de que poderá contestar a ação, no prazo de quinze (15) dias contados do dia
da audiência, caso esta reste infrutífera, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Int. e ciência ao MP. - ADV: LÍLIAN RAGUSA MORIANO ELIAS (OAB 262687/SP)
Processo 1001097-61.2015.8.26.0238 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.C.M.C. - Certifico e dou fé que foi agendada
Sessão de Tentativa de Conciliação para o dia 24/02/2016 às 15:30h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
do Foro de Ibiúna, Rua Capitão Cardoso de Melo, 80, 1º andar (em cima do Banco do Brasil), Sala de Audiência 03, Centro,
Cep:18150-000, - ADV: LÍLIAN RAGUSA MORIANO ELIAS (OAB 262687/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 08/01/2016
PROCESSO :0000036-34.2016.8.26.0567
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 4/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: O.A.D.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0001327-06.2015.8.26.0567
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 3029/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.L.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000018-13.2016.8.26.0567
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: P.R.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0001224-96.2015.8.26.0567
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2989/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.A.T.
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VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000016-60.2016.8.26.0238
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 2657/2015 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.V.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000017-45.2016.8.26.0238
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 51/2016 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.S.M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000018-30.2016.8.26.0238
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 49/2016 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: H.O.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000020-97.2016.8.26.0238
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 2854/2015 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000021-82.2016.8.26.0238
CLASSE
:RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES
BO : 2808/2015 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.K.K.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000023-52.2016.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900462/2015 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.J.M.L.
AUTOR DO FATO
: M.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000024-37.2016.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2611/2015 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.V.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000025-22.2016.8.26.0238
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900412/2015 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.A.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000029-59.2016.8.26.0238
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 61/2016 - Ibiuna
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.D.C.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

6

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

7

JUIZ(A) DE DIREITO PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE ROLIM DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0001747-62.2014.8.26.0238 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - J.J.S. - Esclareça a
defesa se as testemunhas arroladas na página 81 serão ouvidas independentemente de intimação ou forneça os seus endereços
para que possam ser intimadas, no prazo de 48 horas, sob pena de preclusão. Int - ADV: RUGGERO DE JEZUS MENEGHEL
(OAB 52074/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORLANDO VALENTIM FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 0001751-02.2014.8.26.0238 - Inquérito Policial - Crimes contra a Flora - P.S.F. - Fls. 103: Designo o próximo dia
03 de fevereiro de 2016, 11:00 horas, a fim de que o denunciado manifeste aceitação ou renúncia, à proposta de suspensão
condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, formulada pelo representante do Ministério Público. Intimese o denunciado, com as formalidades legais. Ciência a Representante do Ministério Público e a defesa (fls. 68). Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARINA LEITE AGOSTINHO
(OAB 277506/SP)
Processo 0004753-43.2015.8.26.0238 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0023538-39.2011.8.26.0482 - 2ª Vara
Criminal) - JOSÉ HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO - INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para que compareça
perante este Juízo no dia 03 de fevereiro de 2016 às 11:15 horas, a fim de manifestar aceitação ou renúncia, à proposta
de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, formulada pelo representante do Ministério
Público. Ciência ao Representante do Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e oficio ao Juízo
deprecante, comunicando a data da audiência. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: RODRIGO DE LIMA (OAB
196547/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORLANDO VALENTIM FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2016
Processo 0000188-41.2012.8.26.0238 (238.01.2012.000188) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - E.S.A.S. e
outro - No mais, frente à petição de fls. 531 e a certidão de fls. 537, não se verificando diligências a serem realizadas, declaro
encerrada a instrução processual. O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 516/527. Intimem-se as Defesas
para que apresentem alegações finais por meio de memoriais, no prazo de três dias, sucessivos. Int - ADV: SANDRA BENTO
FERNANDES CAMARGO (OAB 260450/SP)
Processo 0001141-97.2015.8.26.0238 - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) - Ameaça - R.O.S. - Ante o
exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado às fls. 06 dos autos, como incurso no art. 147, c/c o art. 61, alínea “f”, na forma do
art. 71, “caput”, todos do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial
aberto, sendo cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, ficando o condenado sujeito à observação
e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Criminal, devendo no primeiro ano da suspensão, pelo
prazo da pena fixada, prestar serviços à comunidade. Tendo em vista a suspensão condicional da pena, concedo o direito ao
réu de recorrer em liberdade. Custas na forma da lei. Expeça-se guia de execução do réu, definitiva, oportunamente. Após
o trânsito em julgado, em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao E. Tribunal
Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto
estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão estatal de cadastro
de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu. PRIC. - ADV: -JEFFERSON SÁ VALENÇA
CLEMENTE MACHADO (OAB 194787/SP), LUIZ CLEMENTE MACHADO (OAB 75946/SP)
Processo 0001481-75.2014.8.26.0238 - Inquérito Policial - Furto - G.F.S. - O denunciado Guilherme Fulfaro dos Santos
apresentou defesa preliminar, alegando, em síntese, que não havia justa causa para denunciá-lo, devendo ser reconhecido
o princípio da insignificância (fls. 62/69). A representante do Ministério Público apresentou rol acusatório, a fim de sanar a
irregularidade, pugnando pela retificação do rol de fls. 02-D (fls. 71). Inaplicável, no presente caso, o princípio da insignificância,
pois o crime patrimonial imputado ao réu indica considerável periculosidade social, bem como não se verifica no presente caso e
neste momento, preenchida hipótese que levaria à absolvição sumária do acusado. No mais, as outras alegações são de mérito
e somente podem ser analisas quando da sentença. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 18
de fevereiro de 2016 às 13:30 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação (fls. 71), bem como INTIME(M)-SE
o denunciado acima indicado para que compareça à audiência supra designada. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA DO CARMO FRANCO ALVES (OAB 82165/SP)
Processo 0002698-22.2015.8.26.0238 - Inquérito Policial - Roubo - J.P. - P.S.B. - Fls. 37/56: Trata-se de recurso em sentido
estrito interposto pela Representante do Ministério Público em face a decisão de fls. 34. Assim, determino a formação do
incidente (instrumento), com o desentranhamento da petição de interposição e das razões do recurso, mantendo-se cópia nos
autos, anotando-se no Sistema de Gestão Cartorial. Nomeie defensora ao denunciado para que apresente as contrarrazões
ao recurso em sentido estrito interposto. Oportunamente, tornem os autos conclusos para decisão de sustentação ou reforma
do despacho, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal. - ADV: RODRIGO BARBOSA DE MORAES LEITE (OAB
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278545/SP)
Processo 0004877-26.2015.8.26.0238 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0003877-48.2014.8.26.0586 - 1ª Vara
Criminal) - Justiça Pública - CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE - Designo o dia 01/03/2016 p.f., às 16:00 horas, para oitiva(s)
da(s) testemunha arrolada(s) na presente carta precatória. INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada, com as formalidades
legais. Providencie-se o necessário, bem como oficie-se ao Juízo deprecante comunicando-se a data designada. Intimem-se
o(s) Nobre(s) Defensor(es) e o Representante do Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ENÉIAS PIEDADE (OAB 164699/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RICARDO MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0000260-23.2015.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - DIANA COMÉRCIO DE MÓVEIS
IBIÚNA LTDA EPP ( DIANA MÓVEIS ) - Vistos. Fls. 41: Diante do não pagamento do débito no prazo estabelecido, requeira a
parte autora o que de direito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB
278123/SP)
Processo 0000262-90.2015.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - BENEDITO GABRIEL VIEIRA
EPP ( LOJAS DIANA ) e outros - Vistos. Fls. 86: Observo que o endereço indicado pelos exequentes é o mesmo da inicial, tendo
o oficial de justiça certificado que a executada não mais reside no local. Manifeste-se a parte autora, em cinco dias, requerendo
o que de direito, diante dos novos endereços fornecidos a fls. 87. Intime-se. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/
SP)
Processo 0000405-79.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - Carolina Sayuri
Saito - Banco do Brasil - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 269, inciso I,
do Código de Processo Civil, para: a) declarar nulo o contrato de seguro de número 19.144 e inexigíveis da autora os débitos
dele decorrentes; e b) condenar a ré a restituir o valor cobrado e efetivamente pago mediante desconto direto em conta corrente
da autora, sendo que a devolução deve ser em dobro a partir da cobrança indevida ocorrida em 25/04/2015, inclusive, quantia
que deve ser atualizada monetariamente, desde cada desconto indevido, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde
a citação. Os valores estornados às fls. 12 (quatro estornos de R$35,90 devem ser abatidos do valor do débito). Sem custas
ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Assim sendo, confirmo a decisão antecipatória de tela deferia
inicialmente. Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de 10 dias e, necessariamente, por advogado (art. 41 §2º, Lei
9.099/95), o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, a contar do protocolo, sob pena de
deserção. Caso o recurso seja negado, o recorrente poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55,
segunda parte, Lei 9.099/95). P.R.I.C. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0000590-20.2015.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ANTONIO CARLOS VIEIRA BASTOS
JUNIOR - Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Diante do esgotamento dos meios para localização
de bens do devedor e também do seu atual endereço, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do artigo 53, parágrafo 4º,
da Lei nº 9.099/95. Autorizo a favor da parte exequente o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante
recibo nos autos, sob pena de destruição. Oportunamente, feitas as devidas anotações e comunicações e nada mais havendo,
arquivem-se os autos, comunicando-se às partes que serão destruídos em noventa dias. R.P.I. - ADV: ‘JOSÉ LUIZ DE MORAES
CASABURI (OAB 189812/SP)
Processo 0000730-54.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Comercial Digital BF Ltda - Vistos. Dispensado o relatório. A autora (Daniela Fernanda Udarte Alves e Damares
Tereza Duarte Alves) comprovam que efetuaram a compra de um calçado da requerida, conforme documentos de fls. 07/27,
inclusive admitido pela ré em contestação. As autoras afirmam que não receberam o produto. A requerida admite a falta
de entrega do produto, porquanto não o possuía em estoque e afirma ter ofertado inicialmente a substituição por um vale
compras e posteriormente a devolução do dinheiro. Assim, restou comprovado pela autora a compra de um calçado e não
restou comprovada, pela requerida, a entrega do produto. Era da requerida o ônus de comprovar que o produto teria sido
entregue por ocasião da compra, ou mesmo entregue no endereço do destinatário, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto,
deve a requerida ressarcir a autora (Damares Tereza Duarte Alves) o valor pago pelo produto, devidamente corrigido, desde
a data do efetivo pagamento, pois este, segundo documentos trazidos aos autos, teria ocorrido por meio da utilização cartão
de crédito em seu nome. Não se pode falar em restituição em dobro, pois não comprovada má-fé por parte da requerida,
nem mesmo restou configurada a hipótese do artigo 42 do CDC. Observe-se o seguinte julgado do E. TJSP: “EMBARGOS À
EXECUÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA ART. 940 DO CC E ART. 42, PAR. ÚN.
DO CDC INDEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ, DOLO OU MALÍCIA DO CREDOR PRECEDENTES CONDUTA DO EXEQUENTE
QUE CONFIGURA ENGANO JUSTIFICÁVEL DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação nº 000172218.2010.8.26.0132, da Comarca de Catanduva). Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este é improcedente. O E.
TJSP já decidiu: “... Como é cediço, considera-se dano moral a intensa dor que não se confunde com as agruras que fazem parte
do dia-a-dia da vida em sociedade. O reconhecimento de tal dano pressupõe um considerável abalo que afete profundamente o
indivíduo e cause ruptura em seu equilíbrio emocional, interferindo em seu bem estar. Circunstâncias que não atingem a vítima
desta forma não podem configurar dano moral, permanecendo na seara do transtorno, exasperação ou desconforto que, embora
inegavelmente desagradáveis, são comuns no cotidiano e não repercutem juridicamente na esfera da responsabilidade civil. ...
... É bem verdade (repita-se) que o dano moral passível de ressarcimento não é aquele proveniente de mero descontentamento,
desagrado ou aborrecimento. Para que se torne obrigatória, a indenização por dano extrapatrimonial deve estar amparada em
ilicitude que ofenda significativamente um bem jurídico tutelado pelo direito, com repercussão profunda na alma, no sentimento
e no bem-estar de um individuo. A indenização por dano moral deve ser avaliada com muito cuidado para que não se banalize
os eventos da vida, tornando a convivência humana insuportável, já que quase diariamente somos submetidos a situações de
desagrado, aborrecimento e desprazer. A suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-se a dinâmica da
vida em sociedade. ...” (Apelação nº 3000220-49.2013.8.26.0435 - OSVALDO DE OLIVEIRA RELATOR). Não se mostra cabível,
no presente caso, a indenização por danos morais, pois se verifica no caso dos autos comprovado um aborrecimento por parte
do consumidor e não um abalo psíquico a fim de gerar um dano moral indenizável. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente
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a pretensão inicial, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, para condenar a requerida a ressarcir à autora (Damares
Tereza Duarte Alves) o valor pago pelo produto que não foi entregue, no valor de R$ 279,90, devidamente corrigido desde
a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, desde a citação.
Neste momento processual não há condenação em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.
Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de 10 dias e, necessariamente, por advogado (art. 41 §2º, Lei 9.099/95), o
recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, a contar do protocolo, sob pena de deserção. Caso
o recurso seja negado, o recorrente poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, segunda parte,
Lei 9.099/95). Para a concessão da assistência judiciaria gratuita, inclusive para fins recursais, a parte interessada deverá
apresentar comprovante de remuneração mensal (salários, comissões, aposentadoria, pensão etc.) e a declaração de renda e
de bens, no prazo de recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade e deserção do recurso. PRIC. - ADV: ARNALDO FARIA
DA SILVA, PAULO SOARES DE MORAIS (OAB 183461/SP)
Processo 0001126-31.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Serrano
Auto Serviço Ltda e outro - Vistos. Aguarde-se por trinta dias eventual manifestação da parte autora, sendo que em caso de
silêncio o processo deverá ser arquivado com as devidas cautelas, ficando presumida a satisfação da obrigação. Intime-se. ADV: MAGNO EIJI MORI (OAB 137070/SP), MÁRCIO MUNEYOSHI MORI (OAB 177631/SP), FABRICIO NEDEL SCALZILLI
(OAB 44066/RS)
Processo 0001201-70.2015.8.26.0238 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - BENEDITO GABRIEL
VIEIRA EPP ( LOJAS DIANA ) - Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Tendo em vista que
a executada satisfez integralmente a obrigação, conforme noticiado pela autora a fls. 21, JULGO EXTINTO o presente feito nos
termos do artigo 794, I, do C.P.C.. Nada mais havendo, arquivem-se após as devidas anotações, comunicando-se as partes que
os autos serão destruídos em noventa dias. R.P.I.C. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)
Processo 0001249-63.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - COMERCIAL GAVI IBIÚNA LTDA
ME ( VICTOR MODAS ) e outros - Vistos. Expeça-se mandado de penhora, com as devidas cautelas. Intime-se. - ADV: PRISCILA
DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)
Processo 0001302-78.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001302) - Cumprimento de sentença - Telefonia - Vivo S.A. - Certidão:
O processo já se encontra disponível em cartório. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 0001669-34.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- BENEDITO FRANCISCO PEREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA - Vistos. Deixo de
receber o presente recurso inominado ofertado pelo réu Município de Ibiúna, porquanto extemporâneo. Depreende-se do art.
7º da Lei 12.153/09 que no Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as pessoas jurídicas de direito público não
possuem prazo diferenciado para qualquer ato processual, inclusive para interposição de recurso. Assim sendo, aplica-se à
presente hipótese o prazo de dez dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95, o qual não foi respeitado pelo réu, conforme data do
protocolo constante de seu recurso de fls. 52/61 (03/09/2015). Tendo em vista o disposto no artigo 11 da Lei 12.153/09, certifique
a Serventia o trânsito em julgado da sentença. Int. - ADV: JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP), MARCIA SIQUEIRA (OAB
213003/SP), ‘JOSÉ LUIZ DE MORAES CASABURI (OAB 189812/SP)
Processo 0001902-65.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DIANA COMERCIO DE
MÓVEIS LTDA ME ( DIANA MÓVEIS ) - Vistos. Fls. 67/68: Procedam-se às anotações necessárias quanto à propositura da
execução de sentença. Intime-se o(a) devedor(a) para pagamento da dívida no prazo de quinze (15) dias, contado efetiva
intimação (por carta, mandado ou pela imprensa), sob pena de multa de 10% sobre o valor devido (art. 475-J do CPC), que
somente será aplicada se não houver o pagamento espontâneo. Decorrido o prazo, tornem-me conclusos os autos. Int. - ADV:
PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)
Processo 0005516-78.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - REIPEL COMERCIO DE
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP - MUNICÍPIO DE IBIÚNA - Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e
comunicações e nada mais havendo, arquivem-se os autos, comunicando-se às partes que serão destruídos em noventa dias.
Nos termos do art. 51, parágrafo 2º, da Lei 9.099/95, não tendo o(a) autor(a) comprovado que sua ausência decorreu de força
maior, condeno-o(a) ao pagamento das custas. Remetam-se os autos ao contador Judicial para realização do cálculo. Após,
intime-se o autor a comprovar o pagamento no prazo de sessenta dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Expirado
o prazo sem comprovação do pagamento, expeça-se a respectiva certidão. Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de
10 dias e, necessariamente, por advogado (art. 41 §2º, Lei 9.099/95), o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo,
no prazo de 48 horas, a contar do protocolo, sob pena de deserção. Caso o recurso seja negado, o recorrente poderá ser
condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, segunda parte, Lei 9.099/95). Para a concessão da assistência
judiciaria gratuita, inclusive para fins recursais, a parte interessada deverá apresentar comprovante de remuneração mensal
(salários, comissões, aposentadoria, pensão etc.) e a última declaração de imposto de renda (contendo declaração de renda
e de bens), no prazo de recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade e deserção do recurso. P.R.I.C. - ADV: ROGER
FERNANDO ALVES (OAB 338285/SP), MARCIA SIQUEIRA (OAB 213003/SP), JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP),
LUIS GUSTAVO GONÇALVES (OAB 318883/SP)
Processo 0005724-62.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - NELSIEL
ANTONIO DA SILVA PINTO - Banco Panamericano S/A - Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com danos morais ajuizada por NELSIEL ANTONIO DA SILVA PINTO em face de BANCO PANAMERICANO S/A.
Alega a parte autora, em síntese, que: é consumidor e firmou contrato de financiamento para a aquisição de um motociclo
junto à requerida; contrato de financiamento em 48 parcelas iguais de R$197,35, mediante contrato no. 3081767048; precisou
refinanciar; convencionaram novo acordo; no. 41439179; foram repactuados os valores do 1º. contrato; o refinanciamento está
devidamente quitado; o requerente nada deve ao banco requerido; havia título protestado em nome do autor; o protesto se
deu em decorrência de uma nota promissória assinada quando do 1º. contrato; houve um refinanciamento do citado contrato;
em momento algum poderia a requerida ter levado a protesto título refinanciado; pleiteia: declaração de inexistência do débito
apontado a protesto; cancelamento do protesto em definitivo; condenação da requerida à indenização ao requerente pelos danos
morais sofridos; condenação da requerida nas penas de cobrança indevida, conforme artigo 940 do Código Civil. Contestação
do banco requerido às fls. 38/49, alegando, em resumo: a responsabilidade pela baixa do protesto cabe tão somente ao autor,
que deverá comparecer pessoalmente ao cartório, apresentando o instrumento de protesto e o título ou documento de dívida
protestado ou, então, carta de anuência; esta casa bancária providenciou a carta de anuência conforme fls. 12 do processo;
sendo assim, o protesto é devido; não há motivos para que o autor requeira ser reparado moralmente, haja vista que ele deu
causa a seus dissabores; pleiteia a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC; o
autor entabulou um acordo com o banco para quitação do débito vencido em 23/06/2010, sob a égide de um novo contrato de
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número 41439179, formalizado nessa mesma data já mencionada, mas o autor só efetuou o pagamento da primeira parcela em
23/08/2010, dessa forma, como não havia ocorrido o pagamento, o acordo foi cancelado, restaurando assim o contrato primitivo,
pelo qual foi encaminhado, legitimamente a protesto pela falta de pagamento; quando o nome do autor fora protestado, tal
protesto era lícito, tendo em vista a pendência do mesmo junto ao banco réu; o autor estava em débito desde 19/10/2009 em
relação ao contrato de no. 3081767048 e permaneceu inadimplente até 19/06/2010; posteriormente, conforme já mencionado,
o autor efetuou o pagamento, mas o protesto já havia sido concretizado como exercício regular de direito do réu; o protesto foi
inserido em cartório, referente a parcela já vencida do contrato primitivo; excludente de responsabilidade; legalidade na inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito; pleiteia a improcedência. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar da
contestação confunde-se com o mérito, razão pela qual, ali será decidida. As alegações do requerido não encontram guarida
nas provas trazidas nos autos. Não se verifica controvérsia quanto ao refinanciamento do primeiro contrato no. 3081767048,
pelo segundo contrato no. 41439179. Continuando, não se pode falar que o refinanciamento foi cancelado, restaurando-se
o primitivo contrato, pois há cópia de declaração de contrato quitado nos autos, às fls. 17, informando o número do segundo
contrato: 41439179. Ora, se teria sido cancelado o segundo contrato, não deveria este ter uma declaração de quitação. Quanto
ao débito do primeiro contrato, conforme consulta SCPC de fls. 18, nota-se que o débito é de 23/06/2010 e que a disponibilidade
é de 28/06/2010. A parte requerida trouxe aos autos, dentre outros documentos, o primeiro contrato (cópia às fls. 82/84) e nota
promissória (cópia às fls. 85). Não se nota nos autos cópia do segundo contrato de financiamento, apenas a cópia da declaração
de contrato quitado (fls. 17). Nesta declaração, verifica-se em dados do contrato, que ele seria de 23/06/2010. Ora, sem mais
informações, o quadro que se tem é o seguinte: se o novo contrato, que engloba os débitos do anterior é de 23/06/2010 e a
disponibilidade do débito do contrato anterior é de 28/06/2010, é lógica a conclusão de que a negativação do primeiro contrato
foi indevida. Consta ainda na cópia da declaração de contrato quitado de fls. 17, no rodapé, Banco Panamericano S/A CNPJ
59285411000113, bem como, não se verifica informação nos autos por parte da requerida, no sentido de que não seria a
responsável por ele. Portanto, sendo a parte requerida responsável pela indevida negativação do nome da parte autora em
cadastro de inadimplentes, por consequência, há o abalo moral, diante do prejuízo ocasionado pelo abalo ao seu crédito na
praça. No mais, o E. TJSP já decidiu que o dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, aferese segundo o senso comum do homem médio: “A propósito, dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se
comprova, afere-se segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade.” (Apelação nº 0017298-21.2009.8.26.0606 - FRANCISCO CASCONI - RELATOR) Era
dever da parte requerida tomar todas as cautelas a fim de se evitar danos ao patrimônio, honra e dignidade da parte requerente.
Era da requerida o risco do negócio comercial. A indenização deve ser fixada num valor justo, não configurar enriquecimento
ilícito, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a finalidade de compensar a vítima, atenuando a
lesão e inibir a ré de práticar novamente tais atos, devendo-se levar em conta também aquilo que efetivamente aconteceu
(negativação no valor de R$7.614,19). Assim, reputo suficiente para o caso dos autos, uma indenização por danos morais no
valor de R$3.000,00 (três mil reais). Assim, o pedido de indenização por danos morais é parcialmente procedente e o pedido
para exclusão do débito indicado às fls. 18 (contrato 30817670 e valor R$7.614,19) dos cadastros de inadimplentes deve ser
julgado procedente, ficando a parte requerida responsável por esta exclusão definitiva. Quanto ao pedido para indenização com
base no artigo 940 do Código Civil, deve ser julgado improcedente, pois não se nota nos autos, de plano, que a parte requerida
tenha demandado em face da parte requerida. Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, para: 1) determinar que a parte requerida promova a exclusão
do débito indicado às fls. 18 (contrato 30817670 e valor R$7.614,19) dos cadastros de inadimplentes; 2) condenar a parte
requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, contados desde a data da citação, e correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do E. TJSP,
nos termos da Súmula 362 do C. STJ (a partir desta data). Nesta fase não há condenação em custas e honorários advocatícios.
PRI. (Em caso de recurso, o recorrente deverá comprovar o recolhimento de preparo, no prazo de 48 horas, abrangendo custas
(iniciais e do recurso), porte de remessa e retorno em primeiro grau, sob pena de deserção (Provimento 806/2003, item 66, do
Conselho Superior da Magistratura, Enunciado 11, do Encontro de Juízes de Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Colégios
Recursais, D.O.J. 05/09/2005). O cálculo de preparo é de responsabilidade da parte interessada. ) - ADV: ‘JOSÉ LUIZ DE
MORAES CASABURI (OAB 189812/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0005972-28.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade do Fornecedor - C e C Casa e
Construção Ltda - Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a executada
satisfez integralmente a obrigação, conforme evidenciado pelo comprovante de depósito judicial de fls. 93 e manifestação de
fls. 95/96, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do artigo 794, I, do C.P.C.. Autorizo o levantamento, pela exequente,
da importância depositada às fls. 93. Arquivem-se após as devidas anotações, comunicando-se as partes que os autos serão
destruídos em noventa dias. R.P.I.C. - ADV: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA MASSOCO (OAB 176935/SP), OSWALDO MASSOCO
(OAB 48652/SP)
Processo 0006125-61.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e Adicionais - LEONEL LUZ
RIBEIRO - ESTADO DE SÃO PAULO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Dispensado o relatório. Tratade embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a sentença proferida às fls. 79/80 dos
autos. Conheço dos embargos de declaração, no entanto, quanto ao mérito, a eles nego provimento. Com o devido respeito,
entendo não existir omissão na sentença proferida. A discussão trazida em sede de embargos envolve discordância quanto ao
decidido, o que deve ser resolvido por meio de recurso próprio. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.
Intimem-se. - ADV: THIAGO CAMARGO GARCIA (OAB 210837/SP), MARCIA SILVA GUARNIERI (OAB 137695/SP)
Processo 0006496-25.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer ORLANDO APARECIDO DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE IBIÚNA - Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial,
nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de que seja viabilizado pela ré o fornecimento de:
glicosímetro + 100 fitas de glicemia/mês + 90 seringas de insulina/mês + 90 agulhas/mês, para a parte requerente, conforme
o pedido inicial, ou GENÉRICO, de igual eficiência, mediante apresentação, para cada fornecimento, de receita original de
profissional de saúde competente, na quantidade necessária para o uso (o glicosímetro deve ser fornecido apenas a primeira
vez, por se tratar de equipamento), sob pena de não o fazendo serem aplicadas medidas de apoio, nos termos dos artigos 461 e
461-A, ambos do CPC. Presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, com base na fundamentação acima,
defiro à parte autora a antecipação dos efeitos da tutela. Nesta fase não há condenação em custas e honorários advocatícios.
Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de 10 dias e, necessariamente, por advogado (art. 41 §2º, Lei 9.099/95), o
recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, a contar do protocolo, sob pena de deserção.
Caso o recurso seja negado, o recorrente poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, segunda
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parte, Lei 9.099/95). Traslade-se cópia desta decisão para os autos (impugnação ao valor da causa) apensados a este. P.R.I.C.
- ADV: CORNELIO GABRIEL VIEIRA (OAB 110695/SP), IRIA MARIA BERNARDI CLEMENTE MACHADO (OAB 158541/SP),
ANDERSON RAMOS GERALDO (OAB 192862/SP), JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP), OTAVIO AUGUSTO BUENO
TEDOKON (OAB 296600/SP)
Processo 0006613-16.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Hopi Hari - Vistos.
Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Tendo em vista que o executado satisfez integralmente a
obrigação, conforme evidenciado pelo comprovante de depósito judicial de fls. 102/103, JULGO EXTINTO o presente feito nos
termos do artigo 794, I, do C.P.C.. Autorizo o levantamento, pela exequente, da importância depositada às fls. 102. Arquivem-se
após as devidas anotações, comunicando-se as partes que os autos serão destruídos em noventa dias. R.P.I.C. - ADV: PAULO
ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)
Processo 0006816-75.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Repetição de indébito - ORIDES RIBEIRO - ELIZABETE NUNES RIBEIRO - MENDES ORTEGA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
SA - Expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls 170 em favor da parte autora. Fls. 179/181: Procedam-se às
anotações necessárias quanto à propositura da execução de sentença. Intimem-se os devedores para pagamento do
remanescente da dívida no prazo de quinze (15) dias, contado efetiva intimação (por carta, mandado ou pela imprensa), sob pena
de multa de 10% sobre o valor devido (art. 475-J do CPC), que somente será aplicada se não houver o pagamento espontâneo.
Decorrido o prazo, tornem-me conclusos os autos. Int. (Republicado para que conste o valor a ser pago: R$ 7.971,25.) - ADV:
ANTONIO AUGUSTO TERAMAE (OAB 285873/SP), ALEXANDRE MONALDO PEGAS (OAB 150101/SP), LEONARDO FIALHO
PINTO (OAB 108654/MG), ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB 80055/MG)
Processo 0007051-42.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - RENER
RODRIGUES SANTOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO SÃO JOSE-SOROCAMIRIM - Vistos. Fls.
72/74: Proceda-se às anotações necessárias quanto à propositura da execução de sentença. Intime-se o(a) devedor(a) para
pagamento da dívida no prazo de quinze (15) dias, contado efetiva intimação (por carta, mandado ou pela imprensa), sob pena
de multa de 10% sobre o valor devido (art. 475-J do CPC), que somente será aplicada se não houver o pagamento espontâneo.
Decorrido o prazo, tornem-me conclusos os autos. Int.(o valor do débito perfaz o montante de 1.210,66 - um mil, duzentos e dez
reais e sessenta e seis centavos-) - ADV: EURIPEDES FRANCISCO DE JESUS (OAB 74456/SP), LUCIO HENRIQUE FURTADO
DE SOUZA (OAB 302713/SP)
Processo 0007221-14.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - KINGSTAR COLCHÕES LTDA - Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente
procedente a pretensão inicial para o fim de desconstituir o negócio jurídico realizado entre a requerida e o consumidor, no
tocante ao colchão, bem como, para condenar a requerida a efetuar a restituição da quantia efetivamente paga pelo consumidor
pelo colchão (R$490,00 - fls. 05), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP, desde a data do pagamento, com
juros de mora de 1% ao mês, na forma simples, desde a citação. Deve o consumidor disponibilizar a mercadoria com defeito
para ser retirada diretamente pela requerida. Não há condenação em custas e em honorários advocatícios. Em caso de recurso,
a ser interposto no prazo de 10 dias e, necessariamente, por advogado (art. 41 §2º, Lei 9.099/95), o recorrente deverá efetuar
o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, a contar do protocolo, sob pena de deserção. Caso o recurso seja negado,
o recorrente poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, segunda parte, Lei 9.099/95). Para a
concessão da assistência judiciaria gratuita, inclusive para fins recursais, a parte interessada deverá apresentar comprovante
de remuneração mensal (salários, comissões, aposentadoria, pensão etc.) e declaração de renda e de bens, no prazo de
recurso, sob pena de indeferimento da gratuidade e deserção do recurso. PRIC. - ADV: LUIZ HENRIQUE LANAS SOARES
CABRAL (OAB 194558/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORLANDO VALENTIM FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 0003933-58.2014.8.26.0238 - Guarda - Seção Cível - B.F.O. e outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
presente ação para conferir a guarda definitiva da menor B. O.DE S. F. (cópia da certidão de nascimento às fls. 08 dos autos) a
B. F. DE O. (cópias do RG e CPF às fls. 10 dos autos) e M. L. (cópias do RG e CPF às fls. 09 dos autos), lavrando-se o respectivo
termo. Sem condenação em custas e honorários em razão da natureza da causa, da gratuidade processual concedida aos
autores, bem como de não ter existido impugnação por parte dos genitores. Expeça-se certidão à advogada dativa de acordo
com o previsto para o caso no convênio entre a OAB e a DPE. P.R.I.C. - ADV: MIRIAM LOPES DA SILVA (OAB 275764/SP)
Processo 0006890-32.2014.8.26.0238 - Procedimento ordinário - Medidas de proteção - S.M.S. e outro - Ante o exposto,
com fundamento no artigo 267, inciso VI, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta superveniente
do interesse processual. Não há condenação em custas e despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a
natureza da causa, com fundamento também no artigo 141, parágrafo 2o., do ECA. Oficie-se à Secretaria de Assistência Social
do município de Ibiúna e ao Conselho Tutelar solicitando que efetuem o acompanhamento administrativo do caso. PRIC. Tendo
em vista o requerido residir em outro Estado, pelo que dos autos consta, intime-se também este, desta decisão, por meio de
carta precatória. Deve ser intimado, também, o advogado do requerido. Providencie a serventia o necessário. - ADV: ANTONIO
CARLOS PERES ARJONA (OAB 87271/SP)
Processo 0007489-68.2014.8.26.0238 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ato Infracional - F.A.D.S. - Fls. 61: Diante
da indicação de defensora dativa, intime-a a apresentar defesa prévia com rol de testemunhas, dentro de três dias, contados da
sua intimação por publicação oficial, na ausência de requerimento expresso por outra forma, sob pena de preclusão. No mais,
designo audiência de apresentação, instrução e julgamento para o dia 24/02/2016, às 14h50min. Notifique-se e cientifique-se
o adolescente e seus pais ou representante legal, nos endereços informados na pesquisa CAEX. Expeça-se mandado, com as
formalidades legais. Atente a serventia, também, para o termo de audiência de fls. 50. - ADV: LUCIA HELENA FLORIANO (OAB
77509/SP)
Processo 3000585-15.2013.8.26.0238 - Guarda - Seção Cível - C.N.S.G. e outro - Vistos etc. Trata-se de ação de guarda
ajuizada por B.S. A. em face de C.N.S de G. e L.N.S.L (fls. 47 e 78), na qual pleitea a guarda da menor J.S.A.L. Cópia
da certidão de nascimento do menor às fls. 12 dos autos. Citação da requerida às fls. 46 dos autos, a qual regularizou a
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representação processual às fls. 40 e apresentou contestação às fls. 48/62 dos autos. O requerido foi citado às fls. 122 dos
autos, a qual regularizou a representação processual às fls. 116 e apresentou contestação às fls. 104/115 dos autos. Às fls.
76/77, 90/91 e 127/128 dos autos, a assistente social do juízo apresentou relatório de visita domiciliar. Às fls. 159/166 dos
autos, foi apresentado relatório de avaliação psicológica. Fls. 174: De acordo com o parecer da Promotora de Justiça, designo
audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes para o próximo dia 03/03/2016, às 13:30 horas. INTIME(M)-SE
a(s) pessoa(s) acima indicada(s), com as formalidades legais, bem como as defensoras e a representante do Ministério Público.
- ADV: LUCIANA DE FÁTIMA ARIZONO (OAB 231455/SP), CELIA BIONDO POLOTTO (OAB 279519/SP)

IGARAPAVA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 1000973-66.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Mariza Borges Garcia - Vistos. Concedo à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita; anote-se,
gerenciando a tarja respectiva. Cuida-se de Ação de Internação Involuntária ajuizada por MARIZA BORGES GARCIA em face
de MUNICÍPIO DE IGARAPAVA, ESTADO DE SÃO PAULO e seu filho DIEGO ANTONIO GARCIA CARVALHO, na qual postula a
concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata internação do último requerido em clínica
especializada no tratamento de dependentes químicos. O i. R.M.P. opinou pelo deferimento da tutela antecipada (fls. 34/36). É o
singelo relatório. Decido. A liminar comporta deferimento. Embora a internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento
escolhido ou indicado, deva ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, vislumbro, diante das
peculiaridades do caso, os requisitos autorizadores para tanto. Estabelecida tal premissa, verifico que há nos autos os relatórios
médicos de fls. 11 e 18, subscritos por profissionais vinculados ao SUS, indicando grave quadro dependência química, em
conformidade com o disposto no art. 6º, Lei nº 10.216/2001. Ademais, em compulsa aos documentos juntados, constatei se tratar
de pessoa com alto grau de periculosidade, todos praticados em virtude da sua dependência química e, via de consequência,
do status psicológico, trazendo prejuízos aos seus familiares, inclusive, envolvendo menor de tenra idade, de acordo com a
manifestação do parquet (fls. 35, primeiro parágrafo), o que pode causar intranquilidade e graves danos, notadamente para
a sociedade. Nota-se, portanto, que os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes para o tratamento do requerido
Diego. Dessa forma, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determino que o Município de Igarapava e o Estado
de São Paulo providenciem a internação de Diego Antonio Garcia Carvalho, em clínica especializada e adequada, vinculada ao
Sistema Único de Saúde. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento do quanto determinado. Caso haja resistência
por parte do requerido, tal fato deverá ser comunicado pela autora ou pela municipalidade, para que sejam tomadas as medidas
cabíveis para tanto. Nos termos do Provimento CG 54/2015, expeça-se a guia de internação, encaminhando-se o expediente via
endereço eletrônico saudemental@saude.sp.gov.br, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da liberação desta decisão
nos presentes autos. Determino a extração de cópias dos presentes autos e a sua remessa para a Delegacia de Polícia Civil de
Igarapava, para instauração de procedimento de investigação visando apurar a prática de crime(s) e/ou contravenção penal(is)
por Diego. Servirá esta decisão como ofício, com nossas homenagens de estilo. Citem-se e intimem-se os requeridos, com as
advertências legais. Intime-se. - ADV: MURILO SILVEIRA SOARES DOS SANTOS (OAB 311759/SP)
Processo 1001011-78.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Analci Clementes
de Jesus Viana - Vistos, Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária. Tramitação prioritária, à luz da Lei
10.741/03. Anote-se, gerenciando as tarjas respectivas. Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada, no qual ANALCI
CLEMENTE DE JESUS VIANA requer seja a Fazenda Pública do Município de Igarapava compelida a fornecer o medicamento
“DIACEREÍNA 50mg” de forma contínua. Da lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, conceituado processualista, extrai-se
a orientação de que a medida é de cunho excepcional (“A Reforma do Código de Processo Civil”, Malheiros Editores, 3ª ed.,
pág. 150). O art. 273, do CPC, encerra faculdade do juiz antecipar os efeitos da tutela pretendida, desde que presentes prova
inequívoca, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável. Os requisitos estão totalmente demonstrados.
Já se disse alhures que o primeiro deles representa o mesmo que a fumaça do bom direito ou a coletânea de indicativos de
que o autor está com a razão. O eminente Desembargador João Batista Lopes, sobre o tema, ensina: “Põe-se a questão de
saber quais os limites da atuação do juiz na tutela antecipada. Se o poder geral de cautela deve ser exercido com equilíbrio e
moderação, a fortiori na tutela antecipada deve o magistrado agir com especial cuidado, procedendo a criteriosa avaliação dos
interesses em jogo pra dar preferência àquele que ser revelar mais provável e relevante. A antecipação da tutela caracteriza
forma diferenciada de atuação jurisdicional e, por isso, reveste-se de excepcionalidade a recomendar equilíbrio e cautela
especiais do julgador.” Nessa linha de raciocínio, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Em última análise, é
correto dizer que a técnica antecipatória visa apenas a distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso que os operadores
do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há motivo para timidez no seu uso,
pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado, uma vez que o tempo do processo sempre prejudicou o autor
que tem razão. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos. A tutela antecipatória permite
perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas também a omissão. O juiz que se omite é
tão nocivo quanto o juiz que julga mal. Prudência e equilíbrio não se confundem com medo, e a lentidão da justiça exige que
o juiz deixe de lado o comodismo do antigo procedimento ordinário no qual alguns imaginam que ele não erra para assumir as
responsabilidades de um novo juiz, de um juiz que trata dos ‘novos direitos’ e que também tem que entender para cumprir sua
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função sem deixar de lado sua responsabilidade social que as novas situações carentes de tutela não podem, em casos não
raros, suportar o mesmo tempo que era gasto para a realização dos direitos de sessenta anos atrás, época em que foi publicada
a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares”. No caso concreto, verifica-se que as alegações do
polo ativo encontram respaldo em prova documental, notadamente pelo relatório de fls. 27/28 e receituário médico de fls. 23,
ambos subscritos por profissional da rede pública de atendimento (SUS). Ademais, trata-se de pessoa de parcos recursos (fls.
22), o que denota sua impossibilidade em arcar com a referida medicação. Diante desse quadro não há como negar que os
fundamentos invocados são relevantes. Ainda, desnecessárias ilações a respeito do direito à vida. A par disso, o deferimento da
tutela apenas ao final do pleito implicaria em grave ônus à autora. Com esses argumentos, defiro a pretendida tutela antecipada
para compelir o Município de Igarapava a fornecer à requerente o medicamento “DIACEREÍNA 50mg”. Concedo o prazo de dez
dias para que seja disponibilizado referida medicação pela requerida. Eventual descumprimento deverá ser comunicado a este
juízo para que sejam tomadas as medidas constritivas cabíveis. Fica a municipalidade autorizada a efetuar exames no autor para
melhor análise, constatação e acompanhamento do caso. Por fim, ressalto que o medicamento será fornecido sempre mediante
a apresentação de receituário médico atualizado e poderá ser substituído por medicação genérica e insumo similar, desde que
observada a mesma eficiência e idêntico princípio ativo. Citem-se e intimem-se. Servirá a presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se, com as advertências legais. - ADV: ALOIR ALVES VIANA (OAB 272812/SP)
Processo 1001032-54.2015.8.26.0242 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - Milene Donizeti de Mendonça Sentença - Genérica - ADV: GILSON CARAÇATO (OAB 186172/SP), DEIVISON CARAÇATO (OAB 280768/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 1000993-57.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.L. - Vistos. Concedo ao polo ativo os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Processe-se em segredo de justiça, a teor do artigo 155, II, Código de Processo Civil. Anotese, gerenciando as tarjas respectivas. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, postulando, o autor, em suma,
que diante do desamparo da ré com relação às filhas das partes, uma (de 05 anos) se encontra residindo com o mesmo, pelo
que requer a regularização de uma situação fática existente, e a outra (de 15 anos), não sabe se estaria residindo com a avó
materna ou com um suposto namorado, ambos domiciliados nesta Comarca, pretendendo, outrossim, a guarda desta. O i. R.M.P.
opinou pela realização de estudo social e/ou audiência de justificação. É o breve relatório. Decido. Vislumbro, na hipótese em
voga, estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada: fumus boni iuris e periculum in
mora, senão vejamos. Pelos documentos acostados, demonstra-se, certa instabilidade da mãe, no que tange à responsabilidade
para com as suas filhas, que ora as leva para a sua cidade (Araraquara), e ora repassa referido cuidado e zelo ao pai, situação
que, se permanecer, poderá causar sérios prejuízos às infantes, notadamente com relação à estrutura psicológica e construção
da moral. Ademais, as declarações de fls. 29/31 corroboram o alegado, já que as menores se encontram matriculadas em
instituição escolar desta cidade. Na falta da mãe, tem-se que o pai, neste caso, se mostra mais preparado para cuidar de suas
filhas, consoante o demonstrado na exordial. Em que pese a manifestação do parquet, e considerando o postulado básico do
direito das famílias que é o bem-estar do menor, ponderação é a palavra-chave na solução liminar do litígio. E a regularização
da guarda das infantes é medida de rigor e urgente, que ora se impõe, ainda mais em se tratando deste período de festividades.
Dessa forma, defiro o pedido de tutela antecipada postulado na exordial, e concedo a guarda das menores A. B. L. e N. G. B.
L. ao seu genitor, ora requerente, devendo ser lavrado o termo necessário. Cumpra-se, com urgência. Por se tratar de Direito
de Família, e antes de realizar a citação por Edital da requerida, determino que seja realizada pesquisa via INFOJUD a fim de
localizar o seu endereço, utilizando-se o CPF 345.109.598-00. Após, em obtendo êxito, remetam-se os autos ao circuito de
mediação para que seja marcado dia e hora para realizar audiência de tentativa de conciliação. Em seguida, cite-se a requerida
(por mandado ou carta precatória), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 dias, o qual fluirá a
partir da realização da audiência a ser designada, com as advertências de praxe. Saliento que o pedido de realização de estudo
psicossocial será apreciado na hipótese de não haver conciliação entre as partes. Intime-se. - ADV: ROBERTA NOGUEIRA
NEVES MATTAR (OAB 145316/SP)
Processo 1001116-55.2015.8.26.0242 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.J.M. - Vistos. Concedo
ao polo ativo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Processe-se em segredo de justiça, a teor do artigo 155, II, Código
de Processo Civil. Anote-se, gerenciando as tarjas respectivas. Trata-se de pedido de tutela antecipada formulado pelo autor,
alegando, em suma, que desde o momento em que as partes optaram pela ruptura da relação, a requerida causa embaraços
no contato do autor com os seus filhos. Pede, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela, para fixar a regulamentação
imediata das visitas às crianças. É a síntese do necessário. Decido. Em que pese a consideração do i.R.M.P., postulando pelo
indeferimento da tutela antecipada, entendo que, na hipótese em voga, há urgência na resolução do referido impasse, senão
vejamos. Malgrado a existência de proteção e cuidados maternos, pacífico o entendimento de que a visitação é um direito da
criança relacionado a ambos os genitores, que não pode ser retaliado um em detrimento do outro, isto é, deve ser exercido de
forma equânime, nas possibilidades do caso concreto, o qual, de acordo com o demonstrado pelas partes, não se encontra de
todo amigável. As diferenças existentes entre as partes não podem se sobrepor às responsabilidades, direitos e deveres do
pai e da mãe. Dessa forma, a proibição total do contato pai e filhos não pode permanecer, sob pena de trazer sérios prejuízos
à infante, pelo que entendo preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Considerando o postulado
básico do direito das famílias que é o bem-estar do menor, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar
a visita dos menores M.R.M. e M.C.M. ao seu pai, ora autor, ADILIO JUNIOR MOISES, por enquanto, aos sábados, iniciandose em 26 de dezembro de 2015, devendo buscá-los na residência da requerida às 10h00 e devolvê-los até as 20h00. Nesse
período de festividades do final de ano, determino que as crianças passem o Natal com a mãe, ora requerida, e o Ano Novo com
o pai, sendo que este último buscará os seus filhos às 18h00 do dia 31 de dezembro de 2015 e os devolverá à mãe, no dia 1º de
janeiro de 2016, às 18h00. Saliento que tanto o autor, quanto a ré deverão respeitar a real vontade das crianças, a fim de evitar
maiores constrangimentos e traumas psicológicos às mesmas. Quaisquer intercorrências deverão ser comunicadas a este juízo,
para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Após o recesso, designe-se audiência de tentativa de conciliação no Circuito de
Mediação deste juízo. Em não obtendo acordo na audiência, determino desde já a realização de estudo psicossocial com as
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partes e os menores, devendo as profissionais deste juízo se atentarem para a possível prática de atos de alienação parental
por ambos os genitores. Desde já, cite-se a requerida, para os termos da inicial, e querendo, apresentar defesa em 15 (quinze)
dias, prazo que fluirá a partir da audiência de tentativa de conciliação a ser designada posteriormente, com as advertências
de praxe, e intimem-se as partes, pessoalmente, mediante oficial de justiça de plantão, com urgência, para que dêem exato
cumprimento ao decisum, a partir do dia 26 de dezembro de 2015. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se. Intime-se. - ADV: CYNTHIA VIEIRA TRISTÃO (OAB 233942/SP)
Processo 1001129-54.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - N.R.R. - Vistos. Concedo
à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Processe-se em segredo de justiça, a teor do artigo 155, II, Código de
Processo Civil. Anote-se, gerenciando as tarjas respectivas. A fim de corroborar o alegado na exordial com relação ao pleito de
tutela antecipada, designo audiência de justificação para o dia 18 de janeiro de 2016, às 15h00. O patrono da autora deverá
providenciar o comparecimento da sua constituinte e das suas testemunhas. Intime-se. - ADV: FRANCO CORTEZ MENDONCA
(OAB 250426/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 1001032-54.2015.8.26.0242 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - Milene Donizeti de Mendonça
- “Vistos. MILENE DONIZETE DE MENDONÇA impetrou o presente mandado de segurança c.c pedido de liminar contra o
DIRETOR DA ESCOLA TÉCNICA ETEC ANTÔNIO JUNQUEIRA e o CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA. Alegou a impetrante que, apesar de possuir Licenciatura Plena e Habilitação em Geografia, teve sua inscrição
indeferida para a participação em concurso público destinado à contratação de professores. Apontou que o indeferimento em
questão foi justificado da seguinte forma: “a formação superior indicada não consta do Catálogo de Requisitos de Titulação”.
Argumentou que, por preencher os requisitos necessários para lecionar a disciplina de geografia, a exclusão do certame é ilegal.
Requereu, primeiramente em caráter liminar e, ao final, em definitivo, que seja deferida sua inscrição no “processo seletivo de
docentes nº 033/2015”. Juntou documentos. O Ministério Público preferiu não opinar. É o breve relatório. Fundamento e decido.
Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Segundo o cronograma apresentado pela impetrante às fls. 26, o
período de inscrição para o concurso público ocorreu no intervalo compreendido entre 03/11/2015 e 13/11/2015; o indeferimento
que se busca reverter se operou em 17/11/2015; a avaliação foi realizada em 28/11/2015; a publicação do resultado final ocorreu
em 02/12/2015; e a homologação e publicação do certame no DOE ocorrerá em 18/12/2015. Considerando que a segurança
pretendida consiste no deferimento da inscrição da impetrante “para o processo seletivo de docentes nº 033/03/2015”, é
patente a falta de interesse de agir da postulante, tendo-se em vista que o ajuizamento deste mandamus ocorreu somente em
10/12/2015, quando já havia sido realizada a avaliação do concurso. Ora, se o objeto processual consiste na autorização para
que a impetrante concorra a uma das vagas do certame, logicamente que a necessidade de intervenção jurisdicional pressupõe
a existência de uma prova futura, a ser realizada posteriormente à impetração do remédio heroico, o que não se vislumbra no
caso em tela. Destarte, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/09, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, JULGO O FEITO
EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 267, inciso VI do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei,
observados os limites da gratuidade processual. P.R.I.” - ADV: GILSON CARAÇATO (OAB 186172/SP), DEIVISON CARAÇATO
(OAB 280768/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0002207-03.2015.8.26.0242 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Data
de Nascimento - O.M.S. - 832/15. Diante da proximidade da audiência designada no bojo dos autos, manifeste-se o polo ativo,
no prazo de cinco dias, acerca do AR devolvido negativo de fls. 57verso, cujo teor era carta de intimação da testemunha, pelo
motivo “pessoa falecida”. - ADV: MARCOS ANTONIO DA SILVA (OAB 165899/SP)
Processo 0002292-86.2015.8.26.0242 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.G.F. - F.C.F. - Ciência às partes
acerca do ofício de fls. 124, oriundo da Lojas Xavier, no qual informa que o requerido não presta mais serviços para aqeual
empresa, tendo recebido o último pagamento em abril de 2015. - ADV: RODRIGO GARCIA JACINTO (OAB 147741/SP), VILSON
ROSA DE OLIVEIRA (OAB 95116/SP)
Processo 0002577-79.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Exoneração - D.P.O. - L.A.S.O. - 959/15. Vistos. 1. Não se
vislumbrando nenhuma irregularidade sanável ou nulidade relativa e não se verificando nenhuma das hipóteses previstas nos
artigos 327, segunda parte 329 e 330, do Código de Processo Civil, declaro saneado o processo. 2. Defiro a produção de provas
oral e designo para audiência de instrução, debates e julgamento o dia 01 de março de 2016, às 15:30 horas. As partes deverão
serem intimada para depoimento pessoal sob pena de confesso. 3. Ante a faculdade contida no artigo 407, primeira parte, CPC,
fixo prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação deste despacho, para as partes apresentarem rol de testemunhas. Sem
prejuízo, intimem-se os patronos de que, caso seus constituintes não estejam amparados pelo benefício da Assistência Judiciária
(Lei 1.060/50), no mesmo prazo aqui fixado, deverão comprovar nos autos a antecipação da(s) diligência(s) de Oficial de Justiça
para intimação da(s) parte(s) e testemunha(s) arrolada(s), conforme disposto nos artigo 19, caput, e parágrafos, do CPC. Int.
(Por não serem as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, providencie o requerente, no prazo de cinco dias, o
recolhimento da taxa postal de intimação da requerida para prestar depoimento pessoal, bem como das suas testemunhas,
se por acaso as arrolar; no mesmo prazo, providencie a requerida o recolhimento de 05 taxas postais ou 01 taxa postal e 04
diligências do oficial de justiça, para intimação do requerente, para prestar depoimento pessoal, e das suas testemunhas,
arroladas às fls. 145). - ADV: RUBIANA MARIA C. SOARES DOS SANTOS GABELLINI (OAB 175978/SP), VINICIUS LUIZ
WICHMANN (OAB 319106/SP)
Processo 0002703-32.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.S. - 1017/15. Vistos.
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Diante da informação de novo endereço do requerido (fls. 36), remetam-se os autos ao circuito de mediação para designação
de nova data para a tentativa de conciliação. Após, cite-se e intime-se o requerido, mediante carta precatória, nos termos da
decisão de fls. 19/20. Int. (Audiência de Mediação, Data: 29/02/2016, Hora 14:15) - ADV: BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA
(OAB 223298/SP)
Processo 0002753-58.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.A. - A.A. - 1030/15. Vistos. 1. Não se
vislumbrando nenhuma irregularidade sanável ou nulidade relativa e não se verificando nenhuma das hipóteses previstas nos
artigos 327, segunda parte 329 e 330, do Código de Processo Civil, declaro saneado o processo. 2. Defiro a produção de
provas oral e designo para audiência de instrução, debates e julgamento o dia 14 de março de 2016, às 14:30 horas. As partes
deverão ser intimada para depoimento pessoal sob pena de confesso. 3. Ante a faculdade contida no artigo 407, primeira parte,
CPC, fixo prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação deste despacho, para as partes apresentarem rol de testemunhas.
Sem prejuízo, intimem-se os patronos de que, caso seus constituintes não estejam amparados pelo benefício da Assistência
Judiciária (Lei 1.060/50), no mesmo prazo aqui fixado, deverão comprovar nos autos a antecipação da(s) diligência(s) de Oficial
de Justiça para intimação da(s) parte(s) e testemunha(s) arrolada(s), conforme disposto nos artigo 19, caput, e parágrafos, do
CPC. Intime. - ADV: NELIANE PEREIRA DO CARMO (OAB 345123/SP), JOSÉ CARLOS DIAS GUIMARÃES (OAB 209638/SP)
Processo 0002978-69.2001.8.26.0242 (242.01.2001.002978) - Usucapião - Propriedade - Antonio Alberto Damiani e outro
- José Lúcio Fiod e outros - 2205/01. Vistos etc. Certifique-se a respeito da realização de todas as citações. Às fls. 156-157,
o perito Gilmar de Oliveira de Souza indicou que a descrição perimétrica aditada, qual seja, de 1.893,38 m² (vide fls. 73 e
seguintes), “é a que de fato existe no local.”. Entretanto, na conclusão do laudo de fls. 113-119, o mesmo profissional apontou
que a gleba usucapienda perfaz 1.986,39 m². Destarte, intime-se o expert para a prestação de esclarecimentos a esse respeito
e para que apresente descrição e croqui correspondentes à realidade constatada, os quais serão fundamentais para delimitar
eventual posse incontroversa. Requer-se, ainda, que, de acordo com esse croqui definitivo, o perito discrimine as áreas cuja
posse é contestada pelos réus. Pois bem. Aparentemente, os requeridos se insurgem apenas contra a usucapião de uma
parcela da área descrita às fls. 73-84, sendo, pois, incontroversa a ocorrência da prescrição aquisitiva em relação ao restante
do terreno. Dessa forma, mostra-se fundamental a produção de prova oral, a fim de que se esclareça acerca da existência,
pelo prazo legal, de posse mansa, pacífica com animus domini sobre toda a área postulada pelos autores às fls. 73-84. Caso a
posse seja controversa em relação a uma parcela do imóvel, compete aos autores delimitar a área incontroversa, sobre a qual
será possível declarar a usucapião, sob pena de inviabilizar-se até mesmo a parcial procedência da ação. Vale ressaltar que
“comprovar” significa indicar as exatas dimensões do terreno, pautando-se pela descrição e croqui que serão trazidos aos autos
pelo perito. Posto isso, designo audiência instrutória para o dia 01 de março de 2016, às 13:30 horas. Intimem-se as partes.
- ADV: ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 109396/SP), NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP), KATIA NASSER
(OAB 77884/SP), ALOIR ALVES VIANA (OAB 272812/SP), ADRIEL GONÇALVES NASCIMENTO (OAB 89312/MG), HOMERO
CORDEIRO SILVA (OAB 103429/MG), JOSE JACOB DE SOUZA (OAB 102599/MG)

IGUAPE
Cível
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELSO RIBEIRO DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 1000153-41.2015.8.26.0244 - Notificação - Posse - HELENA MITIKO YANAGUI - Defiro a notificação como
requerido. Após o recolhimento das diligencias do Sr. Oficial de Justiça e efetivada a notificação, pagas as custas e decorrido o
prazo de cinco dias, o que o cartório certificará, estará disponível junto ao sistema para materialização, se necessário. - ADV:
PAULO OLIVER (OAB 33896/SP)
Processo 1000193-23.2015.8.26.0244 - Procedimento Ordinário - Revisão - B.L.O. - Defiro os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao autor, ante a declaração de fls. 18. Anote-se. Ante o parecer do I. Repr. Ministerial (fls.24), a qual adoto
com base para decidir, DEFIRO a liminar pleiteada, para reduzir o valor dos alimentos no montante pleiteado. No mais, estando
em termos a petição inicial, designo audiência de conciliação para o dia 18 de março de 2016, às 11 H 00 min., a ser conduzida
por conciliador, na sala de conciliação da 2ª Vara Cível da comarca de Iguape, sito à Rua dos Estudantes, 106, Centro, Iguape
- intimando-se as partes para comparecimento pessoal. Cite-se a parte ré, com benefícios do artigo 172 do CPC. Caso a
conciliação não seja obtida, será designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, observando-se, então, o rito da lei
5478/68. A parte ré fica advertida de que o não comparecimento à audiência prévia de tentativa de conciliação ou à audiência
de conciliação, instrução e julgamento a ser designada, acompanhada de advogado, em caso de não obtenção do acordo na
tentativa prévia de conciliação, importará em revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 7º da lei 5478/68). A contestação
poderá ser apresentada na própria audiência de conciliação ou no prazo de quinze dias a contar desta data, caso não obtido
acordo. Assim, caso a parte ré não tenha recursos para a contratação de advogado, deverá procurar a Subsecção local da
Ordem dos Advogados do Brasil para que lhe seja nomeado um profissional, sob pena de revelia. - ADV: REINIVAL BENEDITO
PAIVA (OAB 77009/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELSO RIBEIRO DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 1000003-26.2016.8.26.0244 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A
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- Vistos. 1. Cite-se para pagamento da dívida, no prazo de 3 dias, e, querendo, apresentar embargos à execução, no prazo de
15 dias. 1.1. No prazo dos embargos, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) reconhecer a dívida e depositar 30% do seu valor,
inclusive o valor das custas e honorários advocatícios fixados no item 4 infra (sem redução), podendo, a partir daí, pagar o
restante da dívida em 6 (seis) parcelas mensais, até o dia 20 de cada mês, em valor atualizado e com juros de 1% ao mês
sobre o saldo remanescente, o que fica desde já deferido com a advertência de que o não pagamento das parcelas ensejará
multa de 10% sobre o remanescente, além da preclusão lógica da interposição de embargos (Art. 745-A, § 2°, CPC). 1.2. Com
o depósito e durante o pagamento tempestivo das parcelas, os atos de executivos ficarão suspensos. 2. No mesmo ato de
comunicação, o(a)(s) executado(a)(s) deve(m) ser intimado(a)(s) para, no prazo de 5 dias contados da citação, indicar(em)
bens à penhora, o local em que se encontram e o seu valor, sob pena de existindo bens e não sendo indicados configurar-se
ato atentatório à dignidade da Justiça (Art. 656, § 1° c.c. Art. 600, IV, CPC) com aplicação de multa de até 20% sobre o valor da
execução, se for o caso (Art. 14, § único, do CPC). 3. Decorrido o prazo de pagamento (3 dias), deverá o Sr. Oficial de Justiça,
munido da segunda via do mandado, efetuar a penhora de tantos bens quantos forem necessários à satisfação do crédito do(s)
exeqüente(s), observando-se o rol de bens mencionado pelo(s) exeqüente(s) na inicial e/ou a ordem legal disposta no artigo
655 do Código de Processo Civil; 3.1. Realizada a penhora e no mesmo ato, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder à avaliação
dos bens, após o que deverá intimar o(s) executado(s), pessoalmente, a teor do artigo 652, § 1º, do Código de Processo Civil,
aplicando-se o artigo 238, parágrafo único; 3.2. Se o Sr. Oficial de Justiça não puder proceder à avaliação, por depender de
conhecimento especializado, deverá relatar a situação em tela no respectivo auto. 3.3 Se a penhora recair sobre imóvel, deve
ser feita intimação pessoal, se possível na mesma oportunidade, do cônjuge do(a) executado(a)(s). 3.4 No caso do item anterior,
o exeqüente deverá providenciar o previsto no artigo 659, § 4°, do Código de Processo Civil, devendo a serventia realizar
intimação única acerca desse dever processual e da penhora realizada. 4. Fixo desde logo os honorários advocatícios em 10%
do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, c.c. artigo 652-A do Código de Processo Civil. Caso haja o pagamento integral
da dívida no prazo legal (item 1), esta verba será reduzida pela metade. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1000124-88.2015.8.26.0244 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Presentes os requisitos legais exigidos à espécie, a mora ou o
inadimplemento do devedor, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição
inicial. Cite-se a parte ré, com as advertências da lei para: No prazo de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, conforme
valores apresentados na inicial, ressalvando-se que, assim o fazendo, obterá a restituição do bem livre de quaisquer ônus; e,
No prazo de 15(quinze) dias apresentar resposta. Obs: ambos os prazos terão inicio a partir da execução da liminar. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES
(OAB 124809/SP)
Processo 1000137-87.2015.8.26.0244 - Procedimento Ordinário - Obrigações - BANCO BRADESCO S/A - 1. Citem-se para
pagamento da dívida, no prazo de 3 dias, e, querendo, apresentar embargos à execução, no prazo de 15 dias. 1.1. No prazo dos
embargos, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) reconhecer a dívida e depositar 30% do seu valor, inclusive o valor das custas
e honorários advocatícios fixados no item 4 infra (sem redução), podendo, a partir daí, pagar o restante da dívida em 6 (seis)
parcelas mensais, até o dia 20 de cada mês, em valor atualizado e com juros de 1% ao mês sobre o saldo remanescente, o que
fica desde já deferido com a advertência de que o não pagamento das parcelas ensejará multa de 10% sobre o remanescente,
além da preclusão lógica da interposição de embargos (Art. 745-A, § 2°, CPC). 1.2. Com o depósito e durante o pagamento
tempestivo das parcelas, os atos de executivos ficarão suspensos. 2. No mesmo ato de comunicação, o(a)(s) executado(a)
(s) deve(m) ser intimado(a)(s) para, no prazo de 5 dias contados da citação, indicar(em) bens à penhora, o local em que se
encontram e o seu valor, sob pena de existindo bens e não sendo indicados configurar-se ato atentatório à dignidade da Justiça
(Art. 656, § 1° c.c. Art. 600, IV, CPC) com aplicação de multa de até 20% sobre o valor da execução, se for o caso (Art. 14, §
único, do CPC). 3. Decorrido o prazo de pagamento (3 dias), deverá o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado,
efetuar a penhora de tantos bens quantos forem necessários à satisfação do crédito do(s) exeqüente(s), observando-se o rol
de bens mencionado pelo(s) exeqüente(s) na inicial e/ou a ordem legal disposta no artigo 655 do Código de Processo Civil; 3.1.
Realizada a penhora e no mesmo ato, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder à avaliação dos bens, após o que deverá intimar
o(s) executado(s), pessoalmente, a teor do artigo 652, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicando-se o artigo 238, parágrafo
único; 3.2. Se o Sr. Oficial de Justiça não puder proceder à avaliação, por depender de conhecimento especializado, deverá
relatar a situação em tela no respectivo auto. 3.3 Se a penhora recair sobre imóvel, deve ser feita intimação pessoal, se possível
na mesma oportunidade, do cônjuge do(a) executado(a)(s). 3.4 No caso do item anterior, o exeqüente deverá providenciar o
previsto no artigo 659, § 4°, do Código de Processo Civil, devendo a serventia realizar intimação única acerca desse dever
processual e da penhora realizada. 4. Fixo desde logo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do
artigo 20, § 4º, c.c. artigo 652-A do Código de Processo Civil. Caso haja o pagamento integral da dívida no prazo legal (item 1),
esta verba será reduzida pela metade. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 1000147-34.2015.8.26.0244 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - UNISEPE UNIÃO
DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS, ENSINO E PESQUISA LTDA - 1. Cite-se para pagamento da dívida, no prazo de 3 dias,
e, querendo, apresentar embargos à execução, no prazo de 15 dias. 1.1. No prazo dos embargos, o(a)(s) executado(a)(s)
poderá(ão) reconhecer a dívida e depositar 30% do seu valor, inclusive o valor das custas e honorários advocatícios fixados no
item 4 infra (sem redução), podendo, a partir daí, pagar o restante da dívida em 6 (seis) parcelas mensais, até o dia 20 de cada
mês, em valor atualizado e com juros de 1% ao mês sobre o saldo remanescente, o que fica desde já deferido com a advertência
de que o não pagamento das parcelas ensejará multa de 10% sobre o remanescente, além da preclusão lógica da interposição
de embargos (Art. 745-A, § 2°, CPC). 1.2. Com o depósito e durante o pagamento tempestivo das parcelas, os atos de executivos
ficarão suspensos. 2. No mesmo ato de comunicação, o(a)(s) executado(a)(s) deve(m) ser intimado(a)(s) para, no prazo de 5
dias contados da citação, indicar(em) bens à penhora, o local em que se encontram e o seu valor, sob pena de existindo bens
e não sendo indicados configurar-se ato atentatório à dignidade da Justiça (Art. 656, § 1° c.c. Art. 600, IV, CPC) com aplicação
de multa de até 20% sobre o valor da execução, se for o caso (Art. 14, § único, do CPC). 3. Decorrido o prazo de pagamento
(3 dias), deverá o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, efetuar a penhora de tantos bens quantos forem
necessários à satisfação do crédito do(s) exeqüente(s), observando-se o rol de bens mencionado pelo(s) exeqüente(s) na inicial
e/ou a ordem legal disposta no artigo 655 do Código de Processo Civil; 3.1. Realizada a penhora e no mesmo ato, deverá o Sr.
Oficial de Justiça proceder à avaliação dos bens, após o que deverá intimar o(s) executado(s), pessoalmente, a teor do artigo
652, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicando-se o artigo 238, parágrafo único; 3.2. Se o Sr. Oficial de Justiça não puder
proceder à avaliação, por depender de conhecimento especializado, deverá relatar a situação em tela no respectivo auto. 3.3
Se a penhora recair sobre imóvel, deve ser feita intimação pessoal, se possível na mesma oportunidade, do cônjuge do(a)
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executado(a)(s). 3.4 No caso do item anterior, o exeqüente deverá providenciar o previsto no artigo 659, § 4°, do Código de
Processo Civil, devendo a serventia realizar intimação única acerca desse dever processual e da penhora realizada. 4. Fixo
desde logo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, c.c. artigo 652-A do Código de
Processo Civil. Caso haja o pagamento integral da dívida no prazo legal (item 1), esta verba será reduzida pela metade. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: AGUINALDO GUIMARÃES
(OAB 353441/SP)
Processo 1000154-26.2015.8.26.0244 - Despejo por Falta de Pagamento - Despejo por Denúncia Vazia - Fernando Marrey
Ferreira - Emende o autor a inicial para complementar o recolhimento das custas processuais, bem como proceder o recolhimento
das diligencias do Sr. Oficial de Justiça para posterior citação da requerida. Prazo: 10(dez) dias - art. 284, do C.P.C. - ADV:
JOSE EDUARDO FERREIRA NETTO (OAB 15745/SP)
Processo 1000172-47.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JURACI
MACIEL SANTOS - DEFIRO a gratuidade requerida, ante a comprovação dos rendimentos da autora juntado às fls. 18. Cite-se/
intime-se o demandado na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, §
3º, do CDC), para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Defiro a prioridade de tramitação, nos
termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso, ante o documento juntado às fls. 16. Tarjem-se os autos. - ADV: PAULO HENRIQUE
CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1000177-69.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ROSA
NAGAI KAMOGAWA - DEFIRO a gratuidade requerida, ante a comprovação dos rendimentos da autora juntado às fls. 18. Citese/intime-se o demandado na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103,
§ 3º, do CDC), para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Defiro a prioridade de tramitação,
nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso, ante o documento juntado às fls. 16. Tarjem-se os autos. - ADV: BRUNO AUGUSTO
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000191-53.2015.8.26.0244 - Procedimento Ordinário - Obrigações - LUIZ ABEL - Vistos. Defiro a gratuidade.
Anote-se. Antes de apreciar o pedido de liminar, intime-se o autor para que anexe aos autos cópia de seus documentos pessoais,
que não acompanharam a petição inicial. Int. - ADV: NELSON RIBEIRO JUNIOR (OAB 126244/SP)
Processo 1000205-37.2015.8.26.0244 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Benedito
Barbosa de Medeiros - Defiro ao autor os beneficios da assistência judiciária gratuita, ante a declaração de fls. 10. Anote-se.
Emende o autor a inicial para comprovar a propriedade do imóvel em tela. Prazo: 10(dez) dias - art. 284, do C.P.C. - ADV: LUZ
MARINA DE MORAES (OAB 153908/SP)
Processo 1000219-21.2015.8.26.0244 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAÚ VEÍCULOS S.A - Presentes os requisitos legais exigidos à espécie, a mora ou o inadimplemento da devedora, DEFIRO,
liminarmente, a medida pleiteada de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial. Cite-se a parte ré, com as
advertências da lei para: No prazo de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, conforme valores apresentados na inicial,
ressalvando-se que, assim o fazendo, obterá a restituição do bem livre de quaisquer ônus; e, No prazo de 15(quinze) dias
apresentar resposta. Obs: ambos os prazos terão inicio a partir da execução da liminar. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP),
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 1000219-21.2015.8.26.0244 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ
VEÍCULOS S.A - Vistos. Compulsando os autos, verifico que após a decisão de fls. 36, proferida em 17.12.15, a requerida ofertou
petição a fls. 33/34, datada de 18.12.15, informando que a alegada parcela em atraso estaria devidamente quitada. Como a
referida petição, por razão desconhecida, fora encartada nos autos digitais em folha anterior à última decisão, o processo não
veio à conclusão e ela acabou não sendo analisada por este magistrado, culminando com a expedição de mandados de citação
e busca e apreensão pela serventia. Agora, verificando o equívoco, determino a suspensão da busca e apreensão determinada a
fls. 36, concedendo ao banco autor dez dias para que se manifeste sobre o teor de fls. 33/34, ficando consignado que o silêncio
importará concordância tácita com o pedido de extinção do feito. Comunique-se com urgência a central de mandados acerca
do teor desta decisão. Intime-se. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE MARQUES
SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 1000220-06.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Alaor
Antonio Cardoso - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento da sentença, tal como possibilita o art. 5º,
da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª Câmara de Direito Privado, preventa para o julgamento
de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença ora se executa (TJSP - AI 2061590-56.2014 - j. em
10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente à taxa judiciária, devendo a parte recolher as custas
relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais, cite-se/intime-se o demandado na forma do art. 475-J,
c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para pagamento do débito no prazo
de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO
HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000223-58.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Jose Vale
de Aquino - DEFIRO a gratuidade requerida, ante a declaração de fls. 18. Anote-se. Cite-se/intime-se o demandado na forma
do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para pagamento
do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP),
PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000226-13.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - PAULO
DE SOUZA PEREIRA - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento da sentença, tal como possibilita o art.
5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª Câmara de Direito Privado, preventa para o julgamento
de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença ora se executa (TJSP - AI 2061590-56.2014 - j. em
10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente à taxa judiciária, devendo a parte recolher as custas
relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais, cite-se/intime-se o demandado na forma do art. 475-J,
c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para pagamento do débito no prazo
de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Intime-se. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), PAULO HENRIQUE
CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000228-80.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos ROSEMARI CHAMIZO FORTES - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento da sentença, tal como
possibilita o art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª Câmara de Direito Privado, preventa
para o julgamento de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença ora se executa (TJSP - AI 2061590Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

18

56.2014 - j. em 10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente à taxa judiciária, devendo a parte
recolher as custas relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais, cite-se/intime-se o demandado
na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para
pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE CARNEIRO
BARREIROS (OAB 77413/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1000231-35.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos ELISABETE MACHADO VEIGA - APARECIDA MACHADO VEIGA - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do
cumprimento da sentença, tal como possibilita o art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª
Câmara de Direito Privado, preventa para o julgamento de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença
ora se executa (TJSP - AI 2061590-56.2014 - j. em 10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente
à taxa judiciária, devendo a parte recolher as custas relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais,
cite-se/intime-se o demandado na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art.
103, § 3º, do CDC), para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Intime-se. - ADV: BRUNO
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000236-57.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Denilson
Machado Gato - DEFIRO a gratuidade requerida, ante a declaração de fls. 17. Anote-se. Cite-se/intime-se o demandado na forma
do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para pagamento
do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP),
PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000239-12.2015.8.26.0244 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Presentes os requisitos legais exigidos à espécie, a mora ou o
inadimplemento da devedora, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada de busca e apreensão do bem móvel descrito na
petição inicial. Cite-se a parte ré, com as advertências da lei para: No prazo de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida,
conforme valores apresentados na inicial, ressalvando-se que, assim o fazendo, obterá a restituição do bem livre de quaisquer
ônus; e, No prazo de 15(quinze) dias apresentar resposta. Obs: ambos os prazos terão inicio a partir da execução da liminar.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ELIANA ESTEVÃO
(OAB 161394/SP), ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)
Processo 1000240-94.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ESPÓLIO
DE ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento da sentença, tal como
possibilita o art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª Câmara de Direito Privado, preventa
para o julgamento de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença ora se executa (TJSP - AI 206159056.2014 - j. em 10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente à taxa judiciária, devendo a parte
recolher as custas relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais, cite-se/intime-se o demandado
na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para
pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP),
PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000242-64.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - CELIO
DE BARROS GERVASIO - DEFIRO à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se/intime-se o
demandado na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC),
para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Defiro a prioridade de tramitação, nos termos do
artigo 71 do Estatuto do Idoso, ante o documento juntado às fls. 21. Tarjem-se os autos. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA
(OAB 308606/SP), PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000244-34.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JULIA
TRUDES DE CARVALHO - DEFIRO à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se/intime-se o
demandado na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC),
para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Defiro a prioridade de tramitação, nos termos do
artigo 71 do Estatuto do Idoso, ante o documento juntado às fls. 18. Tarjem-se os autos. - ADV: PAULO HENRIQUE CARNEIRO
BARREIROS (OAB 77413/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)
Processo 1000246-04.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JOSE
SANTIAGO FERREIRA - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento da sentença, tal como possibilita
o art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª Câmara de Direito Privado, preventa para o
julgamento de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença ora se executa (TJSP - AI 2061590-56.2014
- j. em 10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente à taxa judiciária, devendo a parte recolher as
custas relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais, cite-se/intime-se o demandado na forma do art.
475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para pagamento do débito
no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/
SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)
Processo 1000248-71.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - LUIZ
CARLOS ISAMU YANAGUISAWA - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento da sentença, tal como
possibilita o art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª Câmara de Direito Privado, preventa
para o julgamento de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença ora se executa (TJSP - AI 206159056.2014 - j. em 10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente à taxa judiciária, devendo a parte
recolher as custas relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais, cite-se/intime-se o demandado
na forma do art. 475-J, c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para
pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE CARNEIRO
BARREIROS (OAB 77413/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)
Processo 1000250-41.2015.8.26.0244 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Nilson
Carlos Amancio - Defiro o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento da sentença, tal como possibilita o art. 5º,
da Lei Estadual nº 11.608/03, conforme vem decidindo a Egrégia 17ª Câmara de Direito Privado, preventa para o julgamento
de todos agravos que digam respeito à ação civil pública, cuja sentença ora se executa (TJSP - AI 2061590-56.2014 - j. em
10.10.2014). Atente a Serventia que o diferimento diz respeito tão somente à taxa judiciária, devendo a parte recolher as custas
relativas às diligências necessárias (ex. intimação, citação etc.). No mais, cite-se/intime-se o demandado na forma do art. 475-J,
c.c. art. 475-N, parágrafo único, ambos do CPC, c.c. art. 97 do CDC (art. 103, § 3º, do CDC), para pagamento do débito no prazo
de 15 dias, sob pena da multa ali fixada. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO
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HENRIQUE CARNEIRO BARREIROS (OAB 77413/SP)
Processo 1000253-93.2015.8.26.0244 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
Próprio - ALCIMARA DE OLIVEIRA FRANCO - Vistos. ALCIMARA DE OLIVEIRA FRANCO ajuizou ação de despejo c.c. cobrança,
com pedido de liminar, em face de ANITA PONTES PECCINI. Requereu a concessão liminar de ordem de despejo da requerida,
pois, em razão da inadimplência desta, estaria morando de favor na casa de sua genitora e precisaria voltar a residir em seu
imóvel urgentemente. Não é caso de deferimento da tutela de urgência. Primeiramente, inexistindo contrato escrito, não há
prova inequívoca acerca do título que verdadeiramente fundamenta a posse da requerida (v.g. locação, comodato etc.). Além
disso, não foi prestada qualquer caução nos autos. Veja-se que a lei de locações urbanas é bastante rigorosa para a concessão
liminar de ordem de despejo, exigindo em seu artigo 59, §1º, I, que mesmo em casos em que exista contrato escrito e assinado
pelas partes e por duas testemunhas, faz-se necessária a prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel.
Não há nada disso no presente caso, inexistindo substrato mínimo que permita, sem oitiva da parte adversa, determinar drástica
medida de despejo. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Cite-se e intime-se. - ADV: SIMONE MIZUMOTO RIBEIRO SOARES
(OAB 191510/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCO ANTONIO CARRAVIERI OLIVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0003232-45.2015.8.26.0244 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RICHARD DE
LIMA PACCA - ROBERT DE LIMA PACCA - Vistos. Adoto como razão de decidir o ponderado parecer do Promotor de Justiça de
fls. 88 e, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória em favor de ROBERT DE LIMA PACCA. No mais, aguarde-se a audiência
designada. Intime-se. - ADV: PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES ROCHE (OAB 144254/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCO ANTONIO CARRAVIERI OLIVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0004538-54.2012.8.26.0244 (244.01.2009.001210/00/01) - Crimes Ambientais - Crimes contra o Meio Ambiente
e o Patrimônio Genético - José Ilton de Oliveira - - José Ilton de Oliveira - A pena máxima prevista para cada delito é de 03
anos, e o lapso prescricional, conforme art. 109, IV, do Código Penal, é de 08 anos. A denúncia foi recebida em 07/04/2011. Em
01/11/2012, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional (fls. 116), tendo sido, em 17/06/2015, determinado o
prosseguimento do feito. Desse forma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Eventual desclassificação para
crime culposo será analisada quando da instrução do feito, não sendo esse o momento processual oportuno. Conforme observou
o Ministério Público, a absolvição do corréu Bartolomeu (fls. 158/165), por si só, não influi no julgamento deste feito, de forma
que devem os autos prosseguir. No mais, analisando a resposta à acusação, formulada pelo denunciado, verifico que não traz
elementos capazes de levar à absolvição sumária do réu, pois não demonstrada a existência manifesta de causa excludente da
ilicitude do fato, ou da culpabilidade do agente, nem revelado que o fato evidentemente não constitui crime, ou que a punibilidade
do acusado esteja extinta. Destarte, não sendo o caso de se reconhecer quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do
CPP, deprequem-se as oitivas dos policiais militares Moabe Soares Leandro(fl.03 e 156) e Hélio Novaes de Miranda(fl.03) junto
à Comarca onde se encontram lotados. Com o retorno das precatórias será designada data para interrogatório do acusado. Int.
Ciência ao Ministério Público. - ADV: NIVALDO RODRIGUES DE MELO (OAB 220812/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCO ANTONIO CARRAVIERI OLIVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000095-47.2015.8.26.0570 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Eder Henrique
de Ramos Silva e outro - Intime-se o defensor para que apresente as razões do recurso no prazo legal. Após, dê-se vista ao
Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Int. - ADV: DANIEL HONORIO DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 295069/
SP)

ILHA SOLTEIRA
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECI PLINIO DE NOVAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000872-34.2015.8.26.0246 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - R.G.R. - Trata-se de processo
crime para apuração de delito previsto no art. 129, 9º, e art. 129, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, c/c a Lei
11.340/2006 em que figura como denunciado RAILDO GOMES DA ROCHA . O réu foi devidamente citado e ofereceu resposta
à acusação às fls. 44/48. Afasto a preliminar de nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, arguida pela defesa
técnica sob o argumento de que a ofendida se retratou em data anterior ao oferecimento da denúncia. É que já se pronunciou
neste sentido o Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424, pela possibilidade do Ministério
Público dar início a persecução penal sem necessidade da representação da vítima nos delitos de lesão corporal dolosa contra
mulheres praticadas no âmbito das relação domésticas, afastando a incidência do art. 16, da Lei 11.340/2006, mesmo se
tratando de lesão corporal de natureza leve, tais ação são de natureza pública incondicionada. No mais, as alegações da defesa
não merecem acolhimento neste momento processual pois a tese defensiva requer dilação probatória, não havendo elementos
suficientes para decisão em sentido diverso. Encontram-se presentes os requisitos necessários ao recebimento da peça inicial
acusatória, não sendo hipótese, no mais, de absolvição sumária. Dou o processo por saneado. Designo audiência de instrução,
debates e julgamento, para 04 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 30 minutos, providenciando a serventia o necessário. Dê-se
ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: VINICIUS MARTINS PEREIRA (OAB 279698/SP)
Processo 0000889-07.2014.8.26.0246 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio
Genético - C.B. - Fica a Defesa Técnica intimada a apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. - ADV: ANA
CRISTINA MARQUES CORDEIRO (OAB 344896/SP)
Processo 0000927-82.2015.8.26.0246 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - B.S.S. e outro - Ficam os
Defensores dos réus Bruno e Lucas, os Drs. Aparecido Donizete Gonçales e Roger Augusto Martini Pereira, respetctivamente,
intimados a apresentar alegações finais, por escrito, no prazo sucessivo de 05 dias. - ADV: APARECIDO DONIZETE GONCALES
(OAB 123503/SP), ROGER AUGUSTO MARTINI PEREIRA (OAB 280106/SP)
Processo 0002461-95.2014.8.26.0246 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Lesão Corporal - F.P.L.N. - Trata-se de
processo crime para apuração de delito previsto no art. 129, 9º, do Código Penal, c/c o teor da Lei 11.340/2006 em que
figura como denunciado FRANCISCO DE PAULA LIMA NETO . O réu foi devidamente citado e ofereceu resposta à acusação
às fls. 81/84. Não há preliminares a serem enfrentadas. As alegações da defesa não merecem acolhimento neste momento
processual pois a tese defensiva requer dilação probatória, não havendo elementos suficientes para decisão em sentido diverso.
Encontram-se presentes os requisitos necessários ao recebimento da peça inicial acusatória, não sendo hipótese, no mais, de
absolvição sumária. Dou o processo por saneado. Designo audiência de instrução, debates e julgamento, para 04 de fevereiro
de 2016, às 14 horas e 30 minutos, providenciando a serventia o necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se.
Cumpra-se. - ADV: DARLEY BARROS JUNIOR (OAB 139029/SP)
Processo 0003017-68.2012.8.26.0246 (246.01.2012.003017) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - William de
Oliveira Lima - Vistos. Renove a intimação para que o Defensor constituído manifeste-se nos autos, no prazo de 48 horas,
suprindo a falta. No silêncio, intime-se o réu pessoalmente, para que constitua novo defensor. Int. - ADV: DARLEY BARROS
JUNIOR (OAB 139029/SP)
Processo 0003124-44.2014.8.26.0246 - Ação Penal de Competência do Júri - DIREITO PENAL - V.F.D. - Fica a Defesa
Técnica intimada a apresentar suas alegações finais, em forma de memorias escritos, no prazo de 05 dias. - ADV: DARLEY
BARROS JUNIOR (OAB 139029/SP)
Processo 0005092-12.2014.8.26.0246 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça - C.G.G. - Trata-se de processo
crime para apuração de delito previsto no art. 147, por duas vezes e art. 244, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em que
figura como denunciado CLAUDIONOR GONÇALVES GOMES . O réu foi devidamente citado e ofereceu resposta à acusação
às fls. 71/77. Não há preliminares a serem enfrentadas. As alegações da defesa não merecem acolhimento neste momento
processual pois a tese defensiva requer dilação probatória, não havendo elementos suficientes para decisão em sentido diverso.
Encontram-se presentes os requisitos necessários ao recebimento da peça inicial acusatória, não sendo hipótese, no mais, de
absolvição sumária. Dou o processo por saneado. Designo audiência de instrução, debates e julgamento, para 04 de fevereiro
de 2016, às 16 horas e 30 minutos, providenciando a serventia o necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se.
Cumpra-se. - ADV: CONRADO DE SOUZA FRANCO (OAB 247620/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECI PLINIO DE NOVAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0000695-70.2015.8.26.0246 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
- G.F.S. - Ante o exposto, determino a liberação: a) do celular marca CCE, cor preta, modelo Touch, independentemente da
apresentação de nota fiscal, e b) da bicicleta de propriedade do infrator, mediante apresentação de documentação que comprove
a propriedade. Dê-se ciência desta decisão à representante do Ministério Público, bem como à Autoridade Policial responsável
pela apreensão, a qual deverá providenciar a elaboração de termo de restituição dos bens (art. 120, caput, do Código de
Processo Penal), remetendo cópia a este Juízo. Cópia digitada da presente servirá de ofício a ser encaminhado à Delegacia
de Polícia de origem. Após, cumpridas as determinações acima, bem como a de fl. 90, e procedidas às anotações necessárias,
arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. - ADV: MAICON FERRARI ZOPPEI MURGIA (OAB 229568/SP)
Processo 0002168-28.2014.8.26.0246 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- C.H.N.M. e outros - “intimação DOS ADVOGADOS DR. JOSÉ MARIA ROCHA e DR. Roberto ayusso fernandes, de que a
certidão de honorários advocatícios foi expedida. ENCONTRANDO-SE DISPONÍVEL NA INTERNET (site do Tribunal de Justiça
- www.tjsp.Jus.br) PARA IMPRESSÃO.” - ADV: JOSE MARIA ROCHA (OAB 114856/SP), ROBERTO AYUSSO FERNANDES
(OAB 64875/SP)
Processo 0003205-90.2014.8.26.0246 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - M.P.G.J. - Vistos. Porque
tempestivos, recebo o recurso de apelação interposto pelo advogado nomeado ao representado apenas no efeito devolutivo,
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haja vista que, apesar da alteração promovida pela Lei 12.010/2009 no art. 198 da Lei 8.069/1990, predomina na jurisprudência
o entendimento de que, na sistemática da Justiça da Infância e Juventude, os recursos continuam a ter apenas efeito devolutivo,
devendo o efeito suspensivo ser conferido apenas nos casos de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, TJSP,
AI nº. 0526635-15.2010.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Eduardo Gouveia, j. 09.05.2011. Em juízo de retratação a que
alude o art. 198, inciso VII, da Lei 8.069/1990, mantenho a sentença guerreada por seus próprios fundamentos. Abra-se vista ao
Ministério Público para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, C. Câmara Especial, com as homenagens deste juízo, procedidas às anotações necessárias. Intimem-se.
Cumpra-se. Ilha Solteira, 07 de janeiro de 2016. - ADV: DARLEY BARROS JUNIOR (OAB 139029/SP)
Processo 0003353-04.2014.8.26.0246 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - E.F.R.M.B. - Vistos. 1.
Respeitado o entendimento do Ministério Público à fl. 185, verifico que a Guia de Internação do adolescente já foi expedida em
16 de janeiro de 2015 (fl. 138), sendo certo que, na presente data, já houve o integral cumprimento da medida de internação
aplicada na sentença de fls. 123/125, conforme documento de fls. 183. Também por este documento, vislumbra-se que
o adolescente foi posto em liberdade no dia 22 de setembro de 2015, mediante a aplicação de medida socioeducativa de
liberdade assistida. 2. Traslade-se cópia do Acórdão e da certidão de trânsito em julgado de fls. 173/179 e 182 para o processo
de execução de medida socioeducativa mencionado na certidão de fl. 184. 3. Expeça-se certidão de honorários em favor do
defensor dativo nomeado à fl. 40, conforme já determinado por sentença. 4. Cumprido o quanto determinado acima, arquivem-se
os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: CONRADO DE SOUZA FRANCO (OAB 247620/SP)
Processo 0003353-04.2014.8.26.0246 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - E.F.R.M.B. “intimação Do ADVOGADO DR. CONRADO DE SOUZA FRANCO, de que a certidão de honorários advocatícios foi expedida.
ENCONTRANDO-SE DISPONÍVEL NA INTERNET (site do Tribunal de Justiça - www.tjsp.Jus.br) PARA IMPRESSÃO.” - ADV:
CONRADO DE SOUZA FRANCO (OAB 247620/SP)
Processo 0004882-58.2014.8.26.0246 - Tutela c/c Destituição do Poder Familiar - Seção Cível - E.R. - - V.D.A. - Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial desta ação, para destituir os corréus E. R. e V. D.
A. qualificados nos autos, do poder familiar que exercem sobre os filhos I.R.A. e R.A.R. A. Nesses termos, resolvo o mérito
da causa, o que faço com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento em razão
da regra prevista no art. 152, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando o convênio firmado entre DPE/
SP e OAB/SP, arbitro em 100% do valor previsto na tabela para feitos desta natureza os honorários dos advogados nomeados
aos requeridos. Oportunamente, expeçam-se certidões. Sem custas, nos termos do art. 141, §2º, da Lei 8.069/90. Transitada
em julgado esta sentença, expeça-se mandado para averbação da destituição do poder familiar no assento de nascimento das
crianças, nos termos do art. 163, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e incluam-se os infantes no Cadastro
Nacional de Adoção, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ. Após, procedidas às anotações necessárias, arquivem-se
os autos. P.R.I.C. - ADV: EDER DA SILVA OLIVEIRA (OAB 251793/SP), DANIELA ORRICO EPIFANIO (OAB 224865/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECI PLINIO DE NOVAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0002703-20.2015.8.26.0246 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ameaça (art. 147) - J.L.S. - DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na representação, para IMPOR à adolescente J. DE L. S., com
fundamento no artigo 112, VI, c.c. o artigo 122, I e II, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO
em uma das unidades da Fundação CASA, observado o limite temporal de 03 (três) anos, com reavaliações semestrais para
aferição da necessidade de prolongamento da medida, em razão da prática pela adolescente dos atos infracionais análogos
às contravenções previstas nos artigos 21 (por duas vezes) e 61 (por quatro vezes, ambos da Lei de Contravenções Penais,
e aos delitos descritos no artigo 147 (por duas vezes), 163, parágrafo único, incisos I e III, e artigo 217-A, todos do Código
Penal. Ressalto que, apesar da alteração promovida pela Lei 12.010/2009 no art. 198 da Lei 8.069/1990, predomina na
jurisprudência o entendimento de que, na sistemática da Justiça da Infância e Juventude, os recursos continuam a ter apenas
efeito devolutivo, devendo o efeito suspensivo ser conferido apenas nos casos de dano irreparável ou de difícil reparação. Outro
não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse sentido, vide AI nº. 0526635-15.2010.8.26.0000, Câmara
Especial, Rel. Des. Eduardo Gouveia, j. 09.05.2011. Cumpra-se, com urgência, o disposto na Resolução nº 165/2012 do CNJ,
artigo 8º. Certifique o Cartório, em todas as execuções de medida socioeducativas porventura em andamento, a internação da
adolescente. Considerando o convênio firmado entre DPE/SP e OAB/SP, arbitro em 100% do valor previsto na tabela para feitos
desta natureza os honorários do advogado nomeado à representada (fl. 62). Oportunamente, expeça-se certidão. Sem custas
processuais, nos termos do art. 141, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Após, procedidas às anotações necessárias,
arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se, com urgência. P. R. I. - ADV: EDER DA SILVA OLIVEIRA (OAB 251793/SP)
Processo 0003263-59.2015.8.26.0246 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - L.S.A. e outro DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta representação para reconhecer a prática do
ato infracional equiparado à conduta prevista no artigo 157, §1º, incisos I, II e V, do Código Penal, e, em consequência, IMPOR
aos representados L. DA S. A. e L. DA S. J. a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO em uma
das unidades da Fundação CASA, observado o limite temporal de 03 (três) anos, com reavaliações semestrais para aferição
da necessidade de prolongamento da medida, tudo com fundamento no artigo 112, VI, c.c. o artigo 122, I e II. Ressalto que,
apesar da alteração promovida pela Lei 12.010/2009 no art. 198 da Lei 8.069/1990, predomina na jurisprudência o entendimento
de que, na sistemática da Justiça da Infância e Juventude, os recursos continuam a ter apenas efeito devolutivo, devendo o
efeito suspensivo ser conferido apenas nos casos de dano irreparável ou de difícil reparação. Outro não é o entendimento do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse sentido, vide AI nº. 0526635-15.2010.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Eduardo
Gouveia, j. 09.05.2011. Cumpra-se, com urgência, o disposto na Resolução nº 165/2012 do CNJ, artigo 8º. Comunique-se ao
2º Ofício Judicial de Pereira Barreto (SP) o teor desta sentença. Considerando o convênio firmado entre DPE/SP e OAB/SP,
arbitro em 100% do valor previsto na tabela para feitos desta natureza os honorários do advogado nomeado à representada
(fl. 62). Oportunamente, expeça-se certidão. Sem custas processuais, nos termos do art. 141, §2º, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Oportunamente, observadas cautelas legais, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se, com urgência. P. R. I. ADV: ROBERTO AYUSSO FERNANDES (OAB 64875/SP), TIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA PERON (OAB 336588/SP)
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INDAIATUBA
Cível
JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE INDAIATUBA
DOUTORA DANIELA FARIA ROMANO
Petições retidas no Protocolo de Petições da Diretoria de Serviço de Administração Geral da Comarca de Indaiatuba/SP
(Prédio Principal I, Rua Ademar de Barros, 774, Centro), aguardando providências da parte ou de seus patronos.
Protocolo 248 FIDU.15.00051280-4 16.12.15 15:35 12
Processo nº 1500186-93.2014.8.26.0248 do Serviço Anexo das Fazendas, da Comarca de Indaiatuba S/P
Parte: KSS BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL ELÉTRICA E ELETROELETRÔNICA LTDA.
Motivo da Devolução: Peticionamento Digital
Adv.: KSS BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL ELÉTRICA E ELETRÔNICA LTDA.

Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE INDAIATUBA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000066-39.2016.8.26.0248
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: Polimix Concreto Ltda.
ADVOGADO : 219903/SP - Simone Gouveia Del Nero
REQDO
: Soluzioni M&g Assessoria Empresarial e Ambiental
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000063-84.2016.8.26.0248
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Cleusa Alves
ADVOGADO : 278879/SP - Ana Paula Cardoso
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000070-76.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Marcos Savitraz
ADVOGADO : 266782/SP - Paulo Sergio de Jesus
REQDO
: Lojas Cem S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000064-69.2016.8.26.0248
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: E.M.
ADVOGADO : 105718/SP - Suzana Silveira Gnaccarini
REQDA
: M.R.B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000067-24.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Espedito de Souza
ADVOGADO : 260713/SP - Aparecido Alexandre Valentim
REQDA
: Magnólia da Silva Saboia
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000068-09.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcelo de Souza Villalba
ADVOGADO : 331102/SP - Nadja Araujo Ferreira
REQDO
: Novaquest Serviços Financeiros Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000097-76.2016.8.26.0248
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: G.L.R.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000069-91.2016.8.26.0248
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
: Mario Banho Gebenes
: 72176/SP - Francisco Pinto Duarte Neto
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REQDO
: Hercilio Torres Gonçalves
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000071-61.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Orlando Ciriero
ADVOGADO : 135328/SP - Evelise Simone de Melo Andreassa
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000073-31.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Francisco Nildo Silva Filho
ADVOGADO : 274687/SP - Maria Teresa Seif Ratti
REQDO
: Santander Financiamentos S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000074-16.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.F.C.
ADVOGADO : 276111/SP - Nair Aparecida Christo
REQDA
: G.H.L.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000075-98.2016.8.26.0248
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Gilberto de Oliveira Caires
ADVOGADO : 266170/SP - Teo Eduardo Manfredini Damasceno
REQDO
: Fabíola Prado Lopes
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000072-46.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Marcos Savitraz
ADVOGADO : 266782/SP - Paulo Sergio de Jesus
REQDO
: Centro Universitario Anhanguera Educacional Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000100-31.2016.8.26.0248
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aracy Fernandes Cantarin
RECLAMADA : Kendola Baia
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000077-68.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcos Antonio dos Santos
ADVOGADO : 229463/SP - Guilherme Rico Salgueiro
REQDO
: Inss - Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000076-83.2016.8.26.0248
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: A.B.S.
ADVOGADO : 204044/SP - Flávia Thaís de Genaro
EXECTDO
: S.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000114-15.2016.8.26.0248
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Joaquim Rodrigues Lopes
RECLAMADA : Nadir Malaquias Ferreira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000078-53.2016.8.26.0248
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: V.A.S.
ADVOGADO : 320011/SP - Isabella Helena Fuccilli de Lira
REQDO
: C.A.R.S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000080-23.2016.8.26.0248
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Julio Cezar de Pinho Junior
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ADVOGADO : 249016/SP - Cristiane Rejani de Pinho
REQDO
: BSH CONTINENTAL ELETRODOMESTICOS LTDA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000081-08.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jorge Ribeiro da Silva Junior
ADVOGADO : 33874/SP - Jorge Ribeiro da Silva Junior
REQDA
: Telefônica Brasil S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000079-38.2016.8.26.0248
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Jacira Mesquiari
ADVOGADO : 370930/SP - Isabela Cristina Portes de Almeida
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000117-67.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Patrícia de Freitas Oliveira Barbosa
REQDO
: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000119-37.2016.8.26.0248
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Belarmino Neris de Oliveira
RECLAMADA : Danieli Maria Vieira Lopes
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000120-22.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Willian Belizario Lopes
REQDA
: ELIANA SOLANGE BERTHOLDO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000122-89.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Simone das Merces
REQDO
: Magazine Luiza Sa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000124-59.2016.8.26.0248
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jaqueline Cabello
RECLAMADO : Carlos Eduardo Malavazi
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000083-75.2016.8.26.0248
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Leandro Cecon Garcia
ADVOGADO : 262094/SP - Julio Cesar de Nadai
EXECTDO
: Joseval Santos dos Reis
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000082-90.2016.8.26.0248
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Fujiko Hiroki Nardini
ADVOGADO : 248071/SP - Cristiano Anastacio da Silva
INVTARDO
: Mario Hiroki
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000125-44.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Cleber Rossini
REQDO
: Localiza Rent A Car SA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000084-60.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Paulo Giovanni de Carvalho
ADVOGADO : 338731/SP - Paulo Giovanni de Carvalho
REQDO
: RODOVIAS DAS COLINAS S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :1000085-45.2016.8.26.0248
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.J.O.L.
ADVOGADO : 312657/SP - Maria Fernanda Pereira Mituo
REPRTATEAT : F.A.O.
ADVOGADO : 312657/SP - Maria Fernanda Pereira Mituo
REQDO
: L.D.L.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000086-30.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.A.G.C.
ADVOGADO : 185370/SP - Rogerio Negrão de Matos Pontara
REQDA
: J.P.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000087-15.2016.8.26.0248
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Triângulo S/A
ADVOGADO : 95610/SP - Paulo Sergio Biamino
REQDO
: Comercial Irmãos Luz Ltda - Me
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000088-97.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Meco Brasil-metal Anda Container Parts Company Eireli-me
ADVOGADO : 91119/SP - Marco Antonio Bosqueiro
REQDO
: Grafeno do Brasil Industria e Comercio Ltda Me
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000089-82.2016.8.26.0248
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Anderson Valeriano dos Santos
ADVOGADO : 348377/SP - Anderson Valeriano dos Santos
EXECTDO
: Reginaldo Pires do Nascimento Filho
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000144-50.2016.8.26.0248
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Adilma de Oliveira Lopes
RECLAMADO : Casas Bahia
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000090-67.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Araci de Souza Filho
ADVOGADO : 139380/SP - Ismael Gil
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000091-52.2016.8.26.0248
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: LT Industria e Comércio de Móveis Ltda
ADVOGADO : 320478/SP - Ronaldo Farias
REQDO
: Banco CNH Capital S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0001340-56.2013.8.26.0411
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REPRTTEAT : M.P.
REPRTADA
: G.F.O.D.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000092-37.2016.8.26.0248
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cecília Geralde
ADVOGADO : 261062/SP - Leandro Angelo Silva Lima
EXECTDA
: Maria Celia Geralde
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000093-22.2016.8.26.0248
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
: I.C.
: 127533/SP - Suzana Maria Ambiel
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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VARA:1ª VARA CRIMINAL

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA CASTANHO OPDEBEECK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCILENE PIZZANI PAVAN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2016
Processo 0001972-57.2011.8.26.0248 (248.01.2011.001972) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.F.V. - S.M.V. - Vistos.
Ante a concordância do MP e tendo havido o pagamento do débito, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 794, I,
do CPC. Arbitro honorários do(s) procurador(es) que atuaram no processo no máximo previsto em tabela. Expeça-se certidão.
Custas pelo executado, o qual é isento ante a gratuidade de justiça. P.R.I.C., arquivando-se os autos oportunamente. - ADV:
WAGNER PASQUALINO DE LIMA (OAB 264078/SP), PEDRO AMERICO NASCIMENTO DE ALCANTARA (OAB 266160/SP)
Processo 0002655-26.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002655) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Olinda dos Santos Rocha Moura - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 0488/2013 Vistos. Ante a designação de
data para a perícia junto ao IMESC, intime-se o(a) autor(a) da data agendada, pessoalmente, observando-se as exigências
constantes do ofício recebido daquele órgão. Consigno que, caso o(a) autor(a) não compareça à perícia injustificadamente,
arcará com o ônus de sua omissão. Intime-se o INSS, nos termos do disposto no Artigo 17 da Lei 10.910/2004. Publique-se,
com urgência, consignando-se na publicação a data e o local da perícia. Int. Ciência às partes sobre o teor do ofício de fls. 132,
informando que foi designada data para realização de perícia médica na parte autora para o dia 21/01/2016 às 13h30, no IMESC,
situado à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda - São Paulo/SP, fone (11) 3821-1200, devendo a parte autora comparecer munida
de documento de identificação original com foto, sem o qual não será atendida, todas as carteiras de trabalho que possuir e todo
material de interesse médico que detenha em seu poder, tais como exames laboratoriais e de imagem, relatórios, prontuários
médicos, receitas médicas, etc, sendo certo que o IMESC não dispõe de alojamento e não oferece transporte aos periciandos.
A PARTE DEVERÁ COMPARECER COM MEIA HORA DE ANTECEDÊNCIA. - ADV: GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB
229463/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP)
Processo 0005570-48.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005570) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - N.B.F.
- M.A.A.F. - I.R.P.E.S.I. - Processo n. 1043/13. Vistos. Fls 127: Intime-se a requerida, pessoalmente, com urgência, para
comparecimento à perícia. Int.(Designada data para a realização de perícia para o próximo dia 14/04/2016, quinta-feira, às
14:20 horas, na sala de perícias médicas do Bloco D da Cidade Judiciária - Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300 Jd.
Santana - Campinas/SP, a pericianda deverá comparecer acompanhada de um familiar, munido de documentos pessoais, de
estado de saúde (atestados, declarações, exames, receituarios, etc) e devidamente trajado. - ADV: ELIANE RODRIGUES DE
ALMEIDA GARCIA (OAB 157615/SP), CONSTANZIA COSMO VARGAS FERNANDES (OAB 192196/SP)
Processo 0011155-52.2011.8.26.0248 (248.01.2011.011155) - Procedimento Ordinário - Veículos - Breno Lobo Alcantara de
Carvalho - Banco do Brasil Sa - Proc. 2136/2011 Vistos. Esclareça o autor que está a representá-lo neste processo uma vez
que o pedido de início da fase de cumprimento de sentença (fls. 166) foi formulado pelo Dr. Thiago Eduardo Galvão - OAB/SP
241.089 e a concordância com o valor indicado e depositado pelo banco réu, bem como seu levantamento foi formulado pelo
Dr. João Henrique Quintana Gomes - OAB/SP 253.079. Prazo 05 (cinco) dias. Após, conclusos com urgência. Int. - ADV: JOÃO
HENRIQUE QUINTANA GOMES (OAB 253079/SP), PAULO JOAQUIM MARTINS FERRAZ (OAB 27722/SP), ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), THIAGO EDUARDO GALVÃO (OAB 241089/SP), DENIS PAULO ROCHA FERRAZ (OAB 162995/
SP)
Processo 0011267-55.2010.8.26.0248 (248.01.2010.011267) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Claudio
Brandolin - Anarita Maria dos Santos - Proc. N. 2204/10. Vistos. Observo dos autos que a advogada da requerida não firmou o
pedido de fls 223. Assim, vista à advogada da requerida do citado pedido. Sem prejuízo, esclareçam as partes o requerido às
fls supra citadas, tendo-se em vista que já foi homologado acordo nestes autos (fls 58/59), com a extinção do feito nos termos
do artigo 269, III, do CPC. Int. - ADV: BENEDITO TADEU FERRAREZZI (OAB 150603/SP), PAULO DE TARCO CHANDER (OAB
49937/SP)
Processo 0015497-72.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015497) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Cleusa Bueno - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 2865/2012 - Manifeste-se o autor sobre a Certidão Negativa do
Oficial de Justiça de fls. 117. (deixou de intimar a requerente (perícia 29/01/2016 às 09:30 no fórum) em razão de não residir no
endereço informado na inicial, segundo informações do Sr. Albino). - ADV: GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP),
KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0017197-83.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017197) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Alessandra Escorcio Rodrigues Almeida - Mirian Freitas do Nascimento - Proc. 3183/2012 - Manifeste-se o autor sobre a
certidão que segue: Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem manifestação do(s) interessado(s). (autora fornecer
endereço e diligência para intimação de Carmem). - ADV: KARINA SUELEN DOS SANTOS (OAB 313324/SP), RODRIGO ELIAN
SANCHEZ (OAB 209568/SP), MARCELO BARRETTO FERREIRA DA SILVA FILHO (OAB 282344/SP), GABRIELA DE AZEVEDO
CAVALCANTI (OAB 321755/SP)
Processo 0020019-45.2012.8.26.0248 (024.82.0120.020019) - Procedimento Ordinário - Guarda - O.A. - M.A.O.G. - Proc.
3587/2012 Vistos. Ante a designação de data para realização de Estudo Social com a requerida, (fls. 409), intime-a para
comparecer ao Setor Social no dia 20 de janeiro de 2016 às 10:30 horas. Publique-se, com urgência, consignando-se na
publicação a data e o local da realização do Estudo Social. Int. (Foi designada a data de 20 de janeiro de 2016, quartafeira, às 10h30min, para realização de estudo social com a requerida, devendo comparecer ao setor social local, situado na
Rua Adhemar de Barros 774, Cidade Nova, Indaiatuba/SP.) - ADV: SILVANA MOTA VIEIRA (OAB 194121/SP), CELIA REGINA
DANTONIO (OAB 122134/SP)
Processo 1000012-44.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Edson Kazuo Yoshida Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Fls. 98: Vista ao autor. No mais, considerando que o Dr. JOSÉ RICARDO NASR,
médico cardiologista, habilitou-se perante a Justiça Federal, intime-o, via e-mail, com urgência, solicitando informações se
aceita realizar a perícia, designando data e local para a perícia, com urgência. Caso concorde e designada data, fica, desde
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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já, nomeado, devendo ser comunicado o perito anteriormente nomeado de que deverá desmarcada a perícia designada para
16/02/2015 (fls. 87). Caso negativo, fica mantida a perícia de fls. 87. - ADV: THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB
250561/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP), LUCAS SCALET (OAB 213742/SP), SERGIO PELARIN DA
SILVA (OAB 255260/SP)
Processo 1000509-24.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - FERNANDA DOS SANTOS
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Alexandre Augusto Ferreira - Foi designada a data de 29 de fevereiro
de 2016, às 15:00 horas, para realização de Perícia Médica na pessoa da requerente, sendo certo de que a mesma deverá
comparecer à Avenida Dr. Moraes Salles, 1136 - Centro, 5º andar, sala 52, Campinas (SP), telefone (19) 3232-4522, onde
a perícia será realizada pelo perito Dr. Alexandre Augusto Ferreira. Faz-se necessário frisar que o (a) periciando (a) deverá
apresentar documento de identificação ORIGINAL E COM FOTO, SEM O QUAL NÃO SERÁ ATENDIDO(A), CTPS (todas que
possuir), título de eleitor e todo material de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários
médico-hospitalares). FAVOR CHEGAR COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. - ADV: DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ DE
CAMARGO (OAB 241175/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP)
Processo 1000719-75.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - ANA VERA LOPES DELBONI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos em saneador. Trata-se de ação ordinária, pela qual o autor pleiteia a
concessão de aposentadoria por idade rural. Considerando que a pretensão do autor se funda em alegação de trabalho rural,
sem registro em sua CTPS, inviável se mostra o julgamento antecipado. Assim, fixo como pontos controvertidos o período
trabalhado como rurícola (comprovação de efetivo exercício em atividade rural, ainda que de forma descontínua). De resto,
estando as partes bem representadas e evidente o interesse de agir, dou por saneado o feito. Defiro a produção de prova
testemunhal, devendo as testemunhas serem arroladas em, no máximo, 30 (trinta) dias antes da audiência designada, sob pena
de preclusão. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de fevereiro p.f., às 15h45min. Intime-se pessoalmente
o INSS. Intime-se. - ADV: MILTON ALVES MACHADO JUNIOR (OAB 159986/SP), FERNANDA APARECIDA SANSON DURAND
(OAB 249622/SP)
Processo 1001074-85.2015.8.26.0248 (apensado ao processo 1000099-63.2015.8.26) - Regulamentação de Visitas Regulamentação de Visitas - D.M.T. - M.M.P. - L.M.M.P. - Expedidos mandados de intimação para as testemunhas arroladas
pelo Requerido Marcos às fls. 147. Para a intimação da testemunha arrolada pela autora é necessário o recolhimento de uma
diligência e mais uma diligência para a intimação do requerido para depoimento pessoal, conforme determinado às fls 143, com
urgência. - ADV: RENATA GONÇALVES WERNECK BUZZULINI (OAB 177140/SP), PAULO MARCELO LEITÃO (OAB 244218/
SP), ALEXSANDRA MANOEL GARCIA (OAB 315805/SP)
Processo 1001674-09.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Cleuza dos Santos - Municipio de Indaiatuba - - Mario Lucas dos Santos - Vistos. Tendo em vista a informação
de que o requerido está residindo em Elias Fausto-SP, providencie a autora a juntada do laudo médico. Com a juntada, abra-se
vista ao M.P. Int. - ADV: TERCIO EMERICH NETO (OAB 263268/SP)
Processo 1001856-29.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - HELTON UILIAN TEIXEIRA DOS SANTOS - Certifico e dou fé que expedi mandado
de Busca e Apreensão. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 1003133-46.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Guarda - I.M.L. e outro - Ante a manifestação do MP
de fls. 53, que acolho, oficie-se à Vara da Infância de Juventude com cópia de fls. 38/40 a fim de serem tomadas as medidas
cabíveis em relação ao filho menor da requerida, Kauã, encaminhando-se cópias de fls. 38/40 bem como de fls. 53. Providencie
a Serventia a inclusão do nome do procurador do requerido no sistema informatizado. Concedo ao(s) requerido(a) a gratuidade
processual, sem prejuízo das sanções cabíveis em caso de prova em contrário; anote-se. Manifeste-se o(a) autor(a) sobre a
contestação apresentada, com documentos. Após, ao MP. Int. - ADV: ISRAEL DARCY DE SOUZA (OAB 150623/SP), VERONICA
BASTAZINI (OAB 113255/SP)
Processo 1003585-56.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A
- Parfums de France - Distribuidora de Perfumes Ltda. - - Laurent Jean Paul Morcrette - - Patricia Goncalves dos Santos
- Compulsando os autos, observo que Laurente Jean Paul Morcrette compõe o polo passivo da ação. Assim, depreque-se
a sua citação nos termos do despacho de fls. 199. No mais, antes de apreciar o pedido de bloqueio Bacenjud em face da
empresa, diligencie a serventia acerca da interposição de embargos à execução e, caso positivo, o efeito que foi recebido. Após,
conclusos. - ADV: SIRLEI NOBREGA (OAB 133861/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)
Processo 1004193-54.2015.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.C.P.C. - M.C.
- Vistos. Diligencie a serventia acerca da interposição de embargos. Sem prejuízo, defiro o sobrestamento pelo prazo de 30
dias. Decorrido, manifeste-se o(a) autor(a). Na inércia, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para que no prazo de 48 horas,
providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Nada sendo requerido, conclusos para
extinção. Int. - ADV: GERALDO ISMAEL VANUCCI (OAB 118039/SP)
Processo 1005889-28.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Revisão - R.P.S. - R.L.P. - Vistos. As partes, em audiência,
manifestaram consenso em matricular o menor em instituição de ensino no período integral. Além disso, os estudos social
e psicológico apontaram pela manutenção do menor em escola em período integral. Portanto, a conduta do requerente em
matricular o menor no período matutino não está condizente com os reais interesses e necessidades da criança atualmente.
A mãe da criança informou que conseguiu grande desconto (praticamente metade) na escola atual. Assim, determino que o
requerente efetue a matrícula escolar no período integral, seja na escola que o menor frequenta atualmente (instituto Perini Cata Vento), seja no Colégio Adventista. Intimem-se. Indaiatuba, 18 de dezembro de 2015. CAMILA CASTANHO OPDEBEECK
Juíza de Direito - ADV: LENORA THAIS STEFFEN TODT PANZETTI (OAB 140322/SP), SUZANA MARIA AMBIEL (OAB 127533/
SP)
Processo 1005889-28.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Revisão - R.P.S. - R.L.P. - Vistos. Ante a petição de fls.
277/278, publique-se com urgência a decisão de fls. 275. Int. - ADV: LENORA THAIS STEFFEN TODT PANZETTI (OAB 140322/
SP), SUZANA MARIA AMBIEL (OAB 127533/SP)
Processo 1006037-73.2014.8.26.0248 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Cenografia 3D Ltda Me - Simone da
Costa Fernandes - Vistos. Depreque a inquirição da testemunha Márcio Medrado Lima, arrolado pela embargada, observando
o endereço informado às fls. 223. No mais, aguarde-se a audiência designada às fls. 232. Int. - ADV: GIULIANO DIAS DE
CARVALHO (OAB 262650/SP), DANIELA CARVALHO BUANI INNECCO SANTOS (OAB 31005/DF)
Processo 1007037-74.2015.8.26.0248 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Laurent Jean Paul Morcrette e outro - Vistos. 1- Recebo os embargos, para discussão sem suspensão do processo principal.
Certifique-se nos autos de Execução. 2- Providencie o embargante a juntada de cópias das principais peças dos autos de
execução (parágrafo único do artigo 736 do CPC), no prazo de cinco dias, devendo a serventia incluir o nome do(a) advogado(a)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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do(a) credor(a) na autuação e Sistema Prodesp. 3- Após, ao embargado, para impugnação, no prazo de quinze dias (art. 740
do CPC). Cópias (544, §1 do CPC petição inicial despacho inicial mandado e certidão título executivo - juntado do mandado
procurações das partes, título executivo e demais que advogado entender necessárias) Intime-se. - ADV: CHRISTIANE CILLO
CAMPO GRANDE (OAB 235497/SP), DIANA FERNANDES SERPE (OAB 273098/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO
(OAB 67281/SP)
Processo 1007044-66.2015.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.S.S. - J.J.S.
- Recebo a petição de fls. 16 como emenda à inicial. Anote-se. A execução de prestação de alimentícia tratada no artigo
732 do C.P.C. remete-nos ao Capítulo IV do mesmo título que foi alterado pela Lei 11.382/2006. Logo, o processamento da
execução de alimentos com base em mencionado dispositivo legal deverá seguir o rito da Lei mencionada. Assim, cite(m)se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, ficando desde já fixados os honorários
advocatícios do patrono do exeqüente em 10% sobre o débito. Em caso de pagamento no prazo legal, a verba honorária será
reduzida pela metade. Nesse mesmo prazo, nos termos do artigo 475-A do Código de Processo Civil, poderá o executado, desde
que comprovado o pagamento de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários, requerer seja admitido a pagar
o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Conste do mandado, que
será expedido em três vias, que o(s) executado(s) terá o prazo de quinze dias para oposição de embargos, contados da data
da juntada da 1ª via do mandado aos autos. Não havendo pagamento, deverá o Sr. Oficial de Justiça, de imediato, munido da
2ª via do mandado, proceder à penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, avaliando-os em seguida.
Em caso de penhora, o(s) executado(s) será(ão) intimado(s) pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Int. - ADV: AMANDA
CRISTINA DE BARROS (OAB 241981/SP)
Processo 1009101-57.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.A.A. - R.O.L. - Expedidos mandados de
intimação para que as partes compareçam ao setor de psicologia no próximo dia 22/01/2016 às 15:30 horas. - ADV: DANIELLE
DE ALMEIDA CARVALHO (OAB 360165/SP)
Processo 1009171-74.2015.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.R.C. - R.F.C.
- Concedo ao(à) autor(a) os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. A execução de prestação de alimentícia tratada no
artigo 732 do C.P.C. remete-nos ao Capítulo IV do mesmo título que foi alterado pela Lei 11.382/2006. Logo, o processamento
da execução de alimentos com base em mencionado dispositivo legal deverá seguir o rito da Lei mencionada. Assim, cite(m)se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, ficando desde já fixados os honorários
advocatícios do patrono do exeqüente em 10% sobre o débito. Em caso de pagamento no prazo legal, a verba honorária será
reduzida pela metade. Nesse mesmo prazo, nos termos do artigo 475-A do Código de Processo Civil, poderá o executado, desde
que comprovado o pagamento de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários, requerer seja admitido a pagar
o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Conste do mandado, que
será expedido em três vias, que o(s) executado(s) terá o prazo de quinze dias para oposição de embargos, contados da data
da juntada da 1ª via do mandado aos autos. Não havendo pagamento, deverá o Sr. Oficial de Justiça, de imediato, munido da
2ª via do mandado, proceder à penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, avaliando-os em seguida.
Em caso de penhora, o(s) executado(s) será(ão) intimado(s) pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Int. - ADV: THIAGO
RODRIGUES RAMOS (OAB 301757/SP)
Processo 1009212-41.2015.8.26.0248 - Interdição - Tutela e Curatela - J.I.L. - - M.I.L.A. - J.R.L. - Vistos. Nos termos da
Cota Ministerial retro, que acolho, defiro, mediante compromisso, a nomeação da requerente, Sra. MARIA IVÂNIA DE LIMA
ALENCAR, como Curadora Provisória do interditando, Sr. JOÃO ROGERIO DE LIMA. Lavre-se o competente Termo. Deprequese a citação, intimação e interrogatório do interditando, com urgência. Intime-se a Curadora Provisória. Caso o Sr. Oficial de
Justiça não cite o(a) interditando(a) pessoalmente, oficie-se à OAB local solicitando a indicação de advogado para exercer a
função de Curador Especial nos termos do art. 9º, inciso I do C.P.C. Int. (TERMO EXPEDIDO, ASSINAR EM CARTÓRIO. CARTA
PRECATÓRIA EXPEDIDA aguardando assinatura, após a liberação nos autos imprimir 3 vias diretamente do sistema, instruídas
com as cópias necessárias e cópia da procuração/substabelecimento, se caso e providenciar a distribuição) - ADV: ECILDA DE
MARIA SANTOS VELOSO (OAB 284117/SP)
Processo 1009502-56.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Rosimeire Aparecida da Silva Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Vistos. Concedo ao (à) autor(a) os benefícios da gratuidade processual. Anote-se.
Cite(m)-se, com as expressas advertências da lei, inclusive com os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º do Código de Processo
Civil para cumprimento da diligência, se caso. Int. - ADV: PATRICIA MENDONÇA GONÇALVES CAMPELO (OAB 303787/SP)
Processo 1009632-46.2015.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.R.S. - L.M.G.S. - Vistos. 1Concedo ao requerente a gratuidade processual. Anote-se. 2- Cite-se o réu e intime-se o autor, através de sua representante
legal, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, que designo para o dia 28 de março de 2016, às 16:00 horas,
acompanhados de seus advogados. 3. O não comparecimento do autor determinará o arquivamento do pedido e a ausência do
réu importará em revelia, além da pena de confissão quanto à matéria de fato. Deverá o réu apresentar defesa em audiência.
4. Deverão as partes arrolar suas testemunhas, no máximo de três (3), assim como demais provas que julguem necessárias,
até a data dessa audiência, sob pena de preclusão. 5. Após a audiência e o saneamento do feito, será designada nova data
para oitiva de testemunhas, se necessário. 6- Na audiência, os trabalhos serão realizados sob a condução de conciliadores e
mediante supervisão da Juíza de Direito, nos moldes do Comunicado 502/2003 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Int. ADV: DANIELE DE OLIVEIRA (OAB 324557/SP)
Processo 1009936-45.2015.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.E.J.R.B. C.A.B. - Vistos. Concedo ao (à) autor(a) os benefícios da gratuidade processual. Ante a nova redação dada à Súmula 309 do
STJ, a qual passou a ser assim redigida: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende
as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo”, determino o seguinte:
Citação do executado, nos moldes do artigo 733 do Código de Processo Civil, com cominação de prisão civil pelo prazo de trinta
dias, em relação às três (03) últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, bem como as que se vencerem no
curso da demanda, inclusive com os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º do Código de Processo Civil para cumprimento da
diligência. Int. - ADV: CYNTHIA ALMEIDA DA SILVA (OAB 295002/SP)
Processo 1012157-98.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - V.P.D. - Vistos. Providencie a autora a juntada do laudo médico, com urgência. Após,
conclusos com urgência para apreciação do pedido de tutela antecipada. Int. - ADV: LUIS EDUARDO PACKER MUNHOZ (OAB
195566/SP)
Processo 1012524-25.2015.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Defiro o pedido de bloqueio da circulação do veículo junto ao sistema RENAJUD.
Nos termos do Provimento n. 1864/2011, providencie o autor, no prazo de 05 dias, o depósito do valor de R$ 12,20 para cada
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CPF ou CNPJ a ser pesquisado nos termos do Comunicado n. 170/11 do CSM, a ser recolhido na guia do fundo de Despesas do
TJSP (FEDTJ), código 434-1 “Impressão de Informações do sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. Comprovado o depósito,
providencie a serventia. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 4001447-50.2013.8.26.0114 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - B. V. Leasing Arrendamento Mercantil
S/A - Diligencie a serventia junto ao Banco do Brasil S/A a fim de verificar se o valor foi transferido a estes autos. Caso positivo,
cumpra-se fls. 242, integralmente. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), EMILIO AYUSO NETO (OAB 263000/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 4001777-33.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luis Fernando Crespo - Angela
Vaneia Marques - Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação, ficando autorizado o arrombamento, se o caso. - ADV:
LUIS HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP), NATANAEL RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/
SP)
Processo 4001856-12.2013.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - W.O.C. M.B.C. - Fls. 67/73: Manifeste-se o exequente e MP. - ADV: ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP),
JULIANA ARAUJO BERTO (OAB 306839/SP)
Processo 4003142-25.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - MARIA APARECIDA
LOPEZ - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - LUIZ FERNANDO NORA BELOTI - - Gustavo Daud Amadera (Perito) Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 91. - ADV: KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP),
MANUELA MURICY MACHADO PINTO (OAB 222108/SP), GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE INDAIATUBA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000103-83.2016.8.26.0248
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 190/2016 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.J.T.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000104-68.2016.8.26.0248
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 264/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : T.R.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000106-38.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 5940/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: R.R.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000105-53.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 550/2014 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: H.A.O.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000107-23.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 6094/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: M.M.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000108-08.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 4116/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.J.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000109-90.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 9/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: D.C.M.W.
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VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000110-75.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 592/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.F.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000111-60.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 631/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.T.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000112-45.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 877/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: T.A.C.R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000113-30.2016.8.26.0248
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 10/2015 - Indaiatuba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: E.P.Q.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000030-21.2016.8.26.0569
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 170/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA FOLHADELLA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0004434-89.2012.8.26.0526 (526.01.2012.004434) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - A.H.L. e outro
- Vistos. Quanto ao réu ALAN HENRIQUE LEITE, oficie-se à VEC competente, em aditamento à guia de recolhimento. Este juízo
é o competente para execução da pena de multa. Portanto, a serventia deverá elaborar o respectivo cálculo, inclusive das custas
processuais, se o caso, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo sucessivo de três dias. Não havendo impugnação
ao(s) cálculo(s), expeça-se mandado de intimação do executado para que efetue o pagamento, no prazo de dez dias. Infrutífera
a intimação ou decorrido o prazo acima assinalado, sem comprovação do pagamento, oficie-se à Receita Federal solicitando o
número do CPF do sentenciado. Com a informação, providencie-se a extração de certidão da sentença que impôs ao sentenciado
pena de multa, encaminhando-a à Procuradoria Geral do Estado, comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais
competente. Lance-se o nome do réu ALAN HENRIQUE LEITE no rol dos culpados. Expeça-se certidão de honorários em favor
da DD. defensora dativa. Intime-a da expedição. Façam-se as necessárias anotações e comunicações. Cumpra-se o disposto
no artigo 399, das NSCGJ. Comunique-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos, se o caso. Dê-se ciência ao
Ministério Público e intime-se a defesa. Int. (Fica a DD Defensora do réu Alan, Dra. Sueli, intimado a manifestar-se quanto ao
cálculo de multa juntado aos autos) - ADV: SUELI APARECIDA VON AH (OAB 71284/SP)
Processo 0004640-59.2015.8.26.0248 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - A.H.L.R.L.
- 1318/2015 - CMM - Vistos. 1) Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 15 de junho de 2016, às 14 horas. 2)
Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia, comunicando-se ao superior hierárquico, se o caso. 3) Cite-se e intime-se
o acusado, advertindo-o de que eventuais testemunhas deverão ser trazidas pessoalmente ou arroladas para prévia intimação,
no prazo de cinco dias. Em audiência, a defesa se manifestará sobre a acusação e, uma vez recebida a denúncia, iniciar-se-á
a instrução, sendo seguida do interrogatório do réu, debates e julgamento. 4) Através do sistema informatizado, providencie a
serventia a indicação de defensor ao acusado. Feita a indicação, fica o defensor nomeado, devendo ser intimado a comparecer
à audiência supra, bem como para assinar o Termo de Compromisso, conforme dispõe o Provimento CSM sob nº 875/2004. 5)
Dê-se ciência ao Ministério Público. (FICA O DD ADVOGADO INTIMADO DE QUE FOI NOMEADO DEFENSOR DO RÉU DOS
AUTOS SUPRA, BEM COMO PARA COMPARECER EM CARTÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO). ADV: NELSON MILITÃO VERISSIMO JUNIOR (OAB 342600/SP)
Processo 0004871-23.2014.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - VAGNER
GOSER - 1236/14___fls.,195____Vistos. Recebo o recurso de apelação a fls. 192, interposto pelo Ministério Público, para que
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produza seus jurídicos e legais efeitos. Ao Ministério Público para as razões. Apresentadas as razões, intime-se a defesa para
as contrarrazões. Expeça-se certidão de honorários em favor do DD. defensor dativo. Intime-o da expedição. [-CERT. EXPEDIDA
- APRESENTAR CONTRARRAZÕES-] Aguarde-se a devolução do mandado a fls. 194. Após, certificado o trânsito em julgado à
defesa, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Seção Criminal, com as nossas homenagens. Int. - ADV:
EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SILVA (OAB 301276/SP)
Processo 0008134-29.2015.8.26.0248 - Inquérito Policial - Furto Qualificado - C.R.M.S. e outro - (CONTROLE 2169/2015)
Desp. de fl. 72 do apenso: “Vistos. Fls. 55/62: cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor da
acusada BEATRIZ CUSTÓDIO DA SILVA. O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido. Mantenho a r. decisão
a fls. 52/53, que converteu a prisão em flagrante da acusada em preventiva, por seus próprios fundamentos. Com efeito, não
trouxe a defesa aos autos novos elementos capazes de alterar o contexto dentro do qual foi decretada a custódia cautelar da
denunciada. Ademais, Beatriz possui antecedentes criminais, conforme f. 38-39, não havendo pois razão para se opor reparos
ao decidido às f. 52-53. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado. Intime-se.” - ADV: PEDRO
GUSTAVO PINHEIRO MACHADO (OAB 182015/SP)
Processo 0014935-34.2010.8.26.0248 (248.01.2010.014935) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Leandro
Novaes Souza e Silva - - Marcelo Alves e outro - 777/2010 - CMM - Vistos. 1) Conforme primeira certidão lançada a fls.
324, quanto ao réu LEANDRO NOVAES SOUZA E SILVA, o V. acórdão transitou em julgado às partes. Portanto, expeça-se
MANDADO DE PRISÃO em desfavor de LEANDRO NOVAES SOUZA E SILVA, apondo-se nos autos as tarjas de identificação
visual correspondentes, encaminhando-o para cumprimento, inclusive à PM. Cumprido o mandado de prisão, expeça-se guia
de recolhimento definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente. Expeça-se certidão de honorários em favor do DD. defensor
dativo. Intime-o da expedição. Façam-se as necessárias anotações e comunicações. Cumpra-se o disposto no artigo 399, das
NSCGJ. Este Juízo é o competente para execução da pena de multa. Portanto, a serventia deverá elaborar o respectivo cálculo,
inclusive das custas processuais, se o caso, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo sucessivo de três dias. Não
havendo impugnação ao(s) cálculo(s), expeça-se mandado de intimação do executado para que efetue o pagamento, no prazo
de dez dias. Infrutífera a intimação ou decorrido o prazo acima assinalado, sem comprovação do pagamento, oficie-se à Receita
Federal solicitando o número do CPF do sentenciado. Com a informação, providencie-se a extração de certidão da sentença
que impôs ao sentenciado pena de multa, encaminhando-a à Procuradoria Geral do Estado, comunicando a providência ao
Juízo das Execuções Criminais competente. 2) Quanto ao corréu MARCELO ALVES, cumpra-se como determinado a fls. 324,
parte final. Intime-se o DD. defensor dativo dos termos da r. decisão de Segundo Grau, aguardando-se, pelo prazo legal,
eventual recurso. Decorrido o prazo e sem recurso apresentado, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se o E. Tribunal
e cumpra-se o V. acórdão. Procedam-se às devidas anotações e comunicações. Certificado o trânsito em julgado ao corréu,
outrossim, expeça-se MANDADO DE PRISÃO em desfavor de MARCELO ALVES, apondo-se nos autos as tarjas de identificação
visual correspondentes, encaminhando-o para cumprimento, inclusive à PM. Cumprido o mandado de prisão, expeça-se guia
de recolhimento definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente. Este Juízo é o competente para execução da pena de multa.
Portanto, a serventia deverá elaborar o respectivo cálculo, inclusive das custas processuais, se o caso, intimando-se as partes a
se manifestarem, no prazo sucessivo de três dias. Não havendo impugnação ao(s) cálculo(s), expeça-se mandado de intimação
do executado para que efetue o pagamento, no prazo de dez dias. Infrutífera a intimação ou decorrido o prazo acima assinalado,
sem comprovação do pagamento, oficie-se à Receita Federal solicitando o número do CPF do sentenciado. Com a informação,
providencie-se a extração de certidão da sentença que impôs ao sentenciado pena de multa, encaminhando-a à Procuradoria
Geral do Estado, comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais competente. Expeça-se certidão de honorários
em favor do DD. defensor dativo. Intime-o da expedição. Comunique-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos, se
o caso. Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO SERAFIM (OAB 58635/SP), VALMIR
VICENTE DE SOUZA (OAB 279422/SP), MARCOS CRUZ FERNANDES (OAB 300441/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA FOLHADELLA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0006825-70.2015.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Jefferson dos Anjos Silva - CONTROLE
1856/2015-SAMW- DIGITAL- Vistos.Recebo a resposta a fls. 108/119.Quanto ao pedido de liberdade nela formulado, mantenho
a decisão de fls. 34 que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por seus próprios fundamentos.Tendo em vista que
a defesa não contém nenhuma outra alegação relevante acerca das condições da ação penal e pressupostos processuais,
prossiga-se nos autos. Para a audiência de instrução e julgamento designo o dia 14/03/2016, ás 14h15 minutos, com a
advertência de que o réu será interrogado ao final dela. No caso de réu preso, o Ofício deverá providenciar, além da intimação,
a requisição para comparecer ao interrogatório. Para a audiência, requisitem-se os policiais arrolados na denúncia e intimem-se
a(s) vítima(s), intimando-se ainda o defensor e o Ministério Público.Anoto, para controle, que em relação à testemunha Jessica
já houve deliberação, conforme fls. 87, item 8.Int. - ADV: AYRTON PERRONI ALBA (OAB 357819/SP)

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA FOLHADELLA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0007535-90.2015.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - Wesley Rodrigues
Lamao - Vistos. Nos termos da manifestação Ministerial, oficie-se à Autoridade Policial competente, para que informe se há
interesse na conservação do veículo para realização de exames periciais. Com a informação, conclusos para decisão. Dê-se
ciência às partes. Intime-se. - ADV: GUSTAVO NOGUEIRA STOCHI (OAB 313829/SP)
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GENTIL ROBERTO SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0000092-88.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Camila Miki Akashi - Telefônica
Brasil S/A - Expedir mandado de levantamento da quantia retro referida em favor da parte autora. Nada sendo requerido pelo
credor no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar. Intimem-se. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB
111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)
Processo 0000780-84.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Carlos Jose Vieira - Embrasystem Tecnologia Em Sistemas Importacao e Exportacao Ltda - Pág. 171: considerando a
indisponibilidade que recai sobre os imóveis penhorados, decretada pelo Juízo da Quarta Vara Federal de Goiás no interesse da
coletividade de credores na mesma situação da autora, por ora, inviável a alienação judicial. Necessário aguardar a extinção de
tal indisponibilidade para que os bens possam ser levados à praça, ou então a alienação judicial nos autos da ação coletiva, no
interesse de todos os credores em situação análoga à do autor. De seis em seis meses, diligenciar para se saber da manutenção
da indisponibilidade. Intimem-se. - ADV: CRISTIANE TOLEDO GONSALES (OAB 325364/SP)
Processo 0000783-39.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Dinah Fernanda Aparecida Amorim Vieira - Embrasystem Tecnologia em Sistemas Imp e Exp Ltda - Pág. 176:
considerando a indisponibilidade que recai sobre os imóveis penhorados, decretada pelo Juízo da Quarta Vara Federal de
Goiás no interesse da coletividade de credores na mesma situação da autora, por ora, inviável a alienação judicial. Necessário
aguardar a extinção de tal indisponibilidade para que os bens possam ser levados à praça, ou então a alienação judicial nos
autos da ação coletiva, no interesse de todos os credores em situação análoga à do autor. De seis em seis meses, diligenciar
para se saber da manutenção da indisponibilidade. Intimem-se. - ADV: CRISTIANE TOLEDO GONSALES (OAB 325364/SP),
SANDRA ALVES DO NASCIMENTO (OAB 336572/SP)
Processo 0001722-82.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Cleunir Lopes da Silva - Carine Pedroso de Moraes - Itaú Unibanco S/A - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo
parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré no pagamento de R$ 2.250,00, quantia que será atualizada
monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP desde a data do indevido desconto, ou seja, janeiro/15 (página 13),
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Não há condenação ao pagamento de custas processuais por
força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 235,50 - ADV: ANDERSON GERALDO DA
CRUZ (OAB 182369/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP)
Processo 0002144-91.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luciane
Melquiades Pedon Scrignoli - Magazine Luiza - - Eletrolux do Brasil Sa - Fls. 168: informe a autora a data, horário e o local, a
fim de que a requerida possa efetuar a retirada do produto viciado. Intimem-se. - ADV: MARCELO FERNANDES HABIS (OAB
183153/SP), LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP), PATRICIA HERNANDA MACHADO MALHEIROS RUEDA
(OAB 254568/SP), DENISE MACHADO GIUSTI REBOUÇAS (OAB 172337/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/
SP), LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0002408-74.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Paulo Di Benedetto Bradesco Saude S/A - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (artigo 22, § único, da Lei nº
9.099/95), o acordo a que chegaram as partes (petição retro). Em consequência, julgo extinto o processo com julgamento do
mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Certificar desde logo o trânsito em julgado desta decisão,
pois não remanesce o interesse recursal, dispensada a confecção de cálculo para preparo. Aguardar por até dez (10) dias após
a data estipulada para o pagamento; sem nada postular a parte credora, arquivar os autos, pois será presumida a satisfação
integral da avença. - ADV: JOAO MARIO PUGLIESI (OAB 29549/SP), ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP)
Processo 0003705-19.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Rafael Augusto Silva
Marcolino - Banco Itaucard S/A - Ciência às partes da resposta do ofício enviado ao SCPC. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0004120-02.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Everton
Domingues Vasconcelos - Renova Companhia Securitizadora de Crédito Financeiros S.A - Pág. 93: indefiro, pois se a ré cumpriu
espontaneamente o que fora pleiteado nesta ação, tinha o autor a obrigação de comunicar tal fato no processo a fim de que o
feito fosse extinto e se evitasse a prática de atos desnecessários, tal como ocorreu. Intimem-se. - ADV: CARLOS EDUARDO
COIMBRA DONEGATTI (OAB 290089/SP), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA (OAB 155456/SP)
Processo 0004388-90.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Thais Franciele
Escalise de Souza - Leonice Arno - - Valteone Batista Ramos - Buscando meio menos gravoso e mais célere para cumprimento
da obrigação, defiro o parcelamento na forma proposta, por aplicação analógica do art. 745-A do CPC. Aguardo por cinco
dias para a comprovação do depósito equivalente a 30% do valor atualizado da condenação. Comprovado o depósito expedir
mandado de levantamento em favor do credor. Aguardar os depósitos das parcelas subsequentes, cujos levantamentos ficam
desde já deferidos. Vista ao autor para se manifestar sobre o cálculo apresentado pelo réu a pág. 84. Intimem-se. - ADV: HEBER
MUNHOZ CANDIDO (OAB 315025/SP), ELIZABETH LONGATI (OAB 322382/SP)
Processo 0004430-08.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Dioraci Bento de Lima Universo On Line S.A. Uol - - Banco Itaú S/A - Fls. 157: defiro o prazo suplementar de dez dias solicitado pelo autor para
cumprimento ao despacho de fls. 151. Intimem-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP), MARTANIR
GOMES DE LIMA SOBRAL (OAB 361467/SP), CRISTHIANE ANTINARELLI GUIMARAES (OAB 354397/SP)
Processo 0005058-94.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Odette Santi - Luizacred S/A - Para bem dicidir, oficiar ao SCPC e SERASA, a fim de que informem eventuais
“negativações” atuais e pretéritas em nome da parte autora, bem como as datas de inclusão e exclusão. Sobre a defesa e
documentos eventualmente juntados concedo à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo
prazo, a fim de de evitar a desnecessária designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem
na produção de prova oral. No silêncio, haverá imediato julgamento. Considerando que a parte requerida está representada por
advogado, deve a parte autora ser cientificada da pertinência de constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos
do convênio OAB/Defensoria Pública, sendo que tal providência de sua exclusiva iniciativa. Intimem-se. - ADV: BENEDICTO
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CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP)
Processo 0005235-92.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Antonio Joao
Henrique Diniz - Maria de Fatima Gerola - Sobre os embargos de pág. 60/62, manifeste-se o autor em quinze dias. Considerando
que a requerida está representada por advogado, deve a autora ser cientificado da pertinência de constituir advogado de sua
confiança ou nomeado nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública, sendo que tal providência de sua exclusiva iniciativa.
Intimem-se. - ADV: JAQUELINE MARIA LASTORIA CARDOSO (OAB 113225/SP)
Processo 0005298-83.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luis Antonio
Siqueira Sampaio - José Scyllas Siqueira Sampaio - - Suzana Kazue Takahashi Sampaio - Designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 03 de março de 2016, às 10h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas,
não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo o autor advogado
e os réus representados por advogado, suas intimações se aperfeiçoam via publicação pelo DJE, dispensando-se a confecção
de cartas de intimação. Intimar pessoalmente o autor da audiência designada. - ADV: LUIS ANTONIO SIQUEIRA SAMPAIO
(OAB 45467/SP), STEFANO DEL SORDO NETO (OAB 128308/SP)
Processo 0005298-83.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luis Antonio
Siqueira Sampaio - José Scyllas Siqueira Sampaio - - Suzana Kazue Takahashi Sampaio - Pág. 100: defiro, pois, conforme
petição inicial, o autor advoga em causa própria. Anotar e publicar pag. 95 para o autor. Intimem-se. - ADV: STEFANO DEL
SORDO NETO (OAB 128308/SP), LUIS ANTONIO SIQUEIRA SAMPAIO (OAB 45467/SP)
Processo 0005462-82.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - NILVA PEREIRA DA
SILVA - UNIMED Seguros Saúde S/A - Pecval Industria Ltda - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do
CPC, julgo procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré no pagamento de R$ 6.350,00, quantia que será atualizada
monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP desde o desembolso empreendido pela autora, ou seja, outubro/12
(páginas 06/07), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Não há condenação ao pagamento de custas
processuais por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Corrigir a identificação da ré, que se trata de Unimed Seguros
Saúde S/A, qualificada na contestação. (Valor do preparo para fins de recurso: R$ 441,05) - ADV: MÁRCIO ALEXANDRE
MALFATTI (OAB 139482/SP), JULIO CESAR DE NADAI (OAB 262094/SP)
Processo 0005679-91.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Denise Paes - - Celio
Roberto Lima dos Santos - Claro S/A - A fim de resguardar a integridade da prova, cópia com o arquivo constante do “cd”
apresentado pela autora foi gravado em computador deste juizado e estará à disposição das partes até o trânsito em julgado da
sentença, conforme Portaria 02/07 deste juízo. Intimem-se. - ADV: ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP),
ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP)
Processo 0005701-52.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Carlos Roberto de Marchi Filho - MASOTTI INVESTIMENTOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - Designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 04 de abril de 2016, às 14h00, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por elas apresentadas,
não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. Sendo as partes
representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a confecção de
cartas de intimação. Considerando que a parte requerida está representada por advogado, deve a parte autora ser cientificada
da pertinência de constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública, sendo
que tal providência de sua exclusiva iniciativa. - ADV: CLARISSA ALINE PAIÉ RODELLA (OAB 209019/SP)
Processo 0005720-58.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Leticia
Mendes Majuste - Fabio Affonso Epp (Max - Micropro Academic Execellence S.a.) - Sobre a defesa e documentos eventualmente
juntados concedo à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar
a desnecessária designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova
oral. No silêncio, haverá imediato julgamento. Considerando que a parte requerida está representada por advogado, deve a
parte autora ser cientificada da pertinência de constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos do convênio OAB/
Defensoria Pública, sendo tal providência de sua exclusiva iniciativa. Intimem-se. - ADV: LUIS FELIPE CAMPOS DA SILVA (OAB
184146/SP), HERICK BERGER LEOPOLDO (OAB 225927/SP)
Processo 0005723-13.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Altair da
Silva Moreira - Eletrolux do Brasil Ltda - Sobre a defesa e documentos eventualmente juntados concedo à parte autora o prazo
de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de
instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral. No silêncio, haverá imediato julgamento.
Considerando que a parte requerida está representada por advogado, deve a parte autora ser cientificada da pertinência de
constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública, sendo tal providência de
sua exclusiva iniciativa. Intimem-se. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 0005758-70.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Adriana
Verde de Moraes Forjaz Toledo - Yoki Alimentos S.A e outro - Sobre a defesa e documentos eventualmente juntados concedo
à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar a desnecessária
designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral. No silêncio,
haverá imediato julgamento. Considerando que a parte requerida está representada por advogado, deve a parte autora ser
cientificada da pertinência de constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos do convênio OAB/Defensoria
Pública, sendo tal providência de sua exclusiva iniciativa. Intimem-se. - ADV: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB
163613/SP)
Processo 0005796-82.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Paulo
Correia da Silva - Tim Celular S/A - Sobre a defesa e documentos eventualmente juntados concedo à parte autora o prazo de
cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de
instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral. No silêncio, haverá imediato julgamento.
Considerando que a parte requerida está representada por advogado, deve a parte autora ser cientificada da pertinência de
constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública, sendo tal providência de
sua exclusiva iniciativa. Por derradeiro concedo à parte requerida o prazo de cinco dias para a juntada da carta de preposição.
Intimem-se. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 0005852-18.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adilson
Luiz Franca - Nextel Telecomunicações Ltda. - Para bem decidir, oficiar ao SCPC e SERASA, a fim de que informem eventuais
“negativações” atuais e pretéritas em nome da parte autora, bem como as datas de inclusão e exclusão. Sobre a defesa e
documentos eventualmente juntados concedo à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo
prazo, a fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem
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na produção de prova oral. No silêncio, haverá imediato julgamento. Considerando que a parte requerida está representada
por advogado, deve a parte autora ser cientificada da pertinência de constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos
termos do convênio OAB/Defensoria Pública, sendo tal providência de sua exclusiva iniciativa. Intimem-se. - ADV: GUSTAVO
GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 0005853-03.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Antonio
Rodrigues Cardoso - Azul Companhia de Seguros Gerais - - Azul Companhia de Seguros Gerais - Sobre a defesa e documentos
eventualmente juntados concedo à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a
fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na
produção de prova oral. No silêncio, haverá imediato julgamento. Considerando que a parte requerida está representada por
advogado, deve a parte autora ser cientificada da pertinência de constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos
do convênio OAB/Defensoria Pública, sendo tal providência de sua exclusiva iniciativa. Intimem-se. - ADV: CESAR AUGUSTO
ELIAS MARCON (OAB 152391/SP), JERRY ALEXANDRE MARTINO (OAB 231930/SP)
Processo 0006504-35.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Bruna
Zanchet de Godoy - Concessionária CCR Via Oeste de São Paulo - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos (artigo 22, § único, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes (fls.24/25). Em consequência, julgo
extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Certificar desde
logo o trânsito em julgado desta decisão, pois não remanesce o interesse recursal, dispensada a confecção de cálculo para
preparo. Aguardar por até dez (10) dias após a data estipulada para o último pagamento; sem nada postular a parte credora,
arquivar os autos, pois será presumida a satisfação integral da avença. - ADV: LUCIANA TAKITO TORTIMA (OAB 127439/SP)
Processo 0006504-35.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Bruna
Zanchet de Godoy - Concessionária CCR Via Oeste de São Paulo - Considerando a sentença homologatória de acordo de fls.
68, prejudicada a realização da audiência designada em fls. 20. Intimem-se. - ADV: LUCIANA TAKITO TORTIMA (OAB 127439/
SP)
Processo 0007648-44.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Euclydes Benedito Costa American Arlines Inc - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos (artigo 22, § único, da Lei nº
9.099/95), o acordo a que chegaram as partes (petição retro). Em consequência, julgo extinto o processo com julgamento do
mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Certificar desde logo o trânsito em julgado desta decisão,
pois não remanesce o interesse recursal, dispensada a confecção de cálculo para preparo. Aguardar por até dez (10) dias
após a data estipulada para o último pagamento; sem nada postular a parte credora, arquivar os autos, pois será presumida a
satisfação integral da avença. - ADV: CARLA CHRISTINA SCHNAPP (OAB 139242/SP)
Processo 1000011-25.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luciana
Civolani Dotta - CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - - BL SERVIÇOS DE COBRANÇA - Luciana Civolani Dotta
- Diante do exposto, na forma do art. 269, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de impor às rés
a obrigação de não mais efetuar qualquer cobrança por débitos relacionados às contas vencidas nos meses de maio, junho e
julho de 2014, já reconhecidas indevidas por decisão proferida nos autos do processo n. 1004655-45.2014, sob pena de multa
de R$ 1.000,00 por cada cobrança indevida, penalidade que será imposta àquele réu que empreender a cobrança indevida. Não
se condena no pagamento de custas e despesas processuais nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Valor do preparo para
fins de recurso: R$ 235,50. - ADV: HILDEGARD ANGEL SICHIERI (OAB 200629/SP), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO
(OAB 138990/SP), LUCIANA CIVOLANI DOTTA (OAB 120741/SP)
Processo 1000037-86.2016.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Bremmer Ambiel - Tim Celular S/A - Para melhor esclarecimento dos fatos, aguardo aditamento da petição inicial,
a fim de ver melhor esclarecidas as particularidades do contrato firmado entre as partes, notadamente número do telefone, e
também a data e meio utilizado para o alegado “cancelamento” da prestação do serviço de telefonia. Também não identificamos
nos autos em que folhas está juntado o protocolo de cancelamento referido no penúltimo parágrafo de página 03. - ADV:
HAMILTON ROVANI NEVES (OAB 143028/SP)
Processo 1000067-24.2016.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Espedito
de Souza - Magnólia da Silva Saboia - Certifico e dou fé que nos termos do § 3º do artigo 614 ou § 4º do artigo 747 das NSCGJ,
independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para: 04/03/2016 10h20min. (audiência a ser realizada
no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, instalado nas dependências da Faculdade Max Planck,
na Av. Nove de Dezembro, 460, Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP). “Compete ao advogado informar seu representado sobre a
presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação”. O não comparecimento a qualquer das audiências
do processo, implicará na extinção do feito (inciso I, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95) e a condenação ao pagamento de custas
no valor de 1% sobre o valor da causa ou no mínimo de 5 UFESP. Nada Mais. - ADV: APARECIDO ALEXANDRE VALENTIM
(OAB 260713/SP)
Processo 1000068-09.2016.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor Marcelo de Souza Villalba - Novaquest Serviços Financeiros Ltda - - Itaú Unibanco S/A - Certifico e dou fé que nos termos do
§ 3º do artigo 614 ou § 4º do artigo 747 das NSCGJ, independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para:
18/05/2016 16h20min. (audiência a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, instalado
nas dependências da Faculdade Max Planck, na Av. Nove de Dezembro, 460, Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP). “Compete ao
advogado informar seu representado sobre a presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação”. O não
comparecimento a qualquer das audiências do processo, implicará na extinção do feito (inciso I, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95)
e a condenação ao pagamento de custas no valor de 1% sobre o valor da causa ou no mínimo de 5 UFESP. Nada Mais - ADV:
NADJA ARAUJO FERREIRA (OAB 331102/SP)
Processo 1000070-76.2016.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio Marcos Savitraz
- Lojas Cem S/A - Diante da controvérsia decorrente da propositura da presente ação, bem como em consideração ao fato de
que a parte ré não experimentará qualquer prejuízo, defiro a medida liminar para determinar a exclusão dos dados pessoais
da parte autora dos cadastros de inadimplentes, por conta de “negativação” promovida pela parte ré. Para eficaz cumprimento
da decisão, comunicar diretamente ao SCPC via e-mail. Designar sessão de conciliação. - ADV: LIZE SCHNEIDER DE JESUS
(OAB 265375/SP), PAULO SERGIO DE JESUS (OAB 266782/SP)
Processo 1000070-76.2016.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio Marcos Savitraz
- Lojas Cem S/A - Certifico e dou fé que nos termos do § 3º do artigo 614 ou § 4º do artigo 747 das NSCGJ, independentemente
de despacho, designo audiência de conciliação para: 19/05/2016 14h20min. (audiência a ser realizada no CEJUSC - Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, instalado nas dependências da Faculdade Max Planck, na Av. Nove de Dezembro,
460, Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP). “Compete ao advogado informar seu representado sobre a presente designação, pois
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não se expede carta ou mandado de intimação”. O não comparecimento a qualquer das audiências do processo, implicará na
extinção do feito (inciso I, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95) e a condenação ao pagamento de custas no valor de 1% sobre o
valor da causa ou no mínimo de 5 UFESP. Nada Mais. - ADV: LIZE SCHNEIDER DE JESUS (OAB 265375/SP), PAULO SERGIO
DE JESUS (OAB 266782/SP)
Processo 1000072-46.2016.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio Marcos Savitraz
- Centro Universitario Anhanguera Educacional Ltda - Certifico e dou fé que nos termos do § 3º do artigo 614 ou § 4º do artigo
747 das NSCGJ, independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para: 19/05/2016 14h00 min. (audiência
a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, instalado nas dependências da Faculdade
Max Planck, na Av. Nove de Dezembro, 460, Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP). “Compete ao advogado informar seu representado
sobre a presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação”. O não comparecimento a qualquer das
audiências do processo, implicará na extinção do feito (inciso I, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95) e a condenação ao pagamento
de custas no valor de 1% sobre o valor da causa ou no mínimo de 5 UFESP. Nada Mais. - ADV: PAULO SERGIO DE JESUS
(OAB 266782/SP), LIZE SCHNEIDER DE JESUS (OAB 265375/SP)
Processo 1000157-66.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor EVANDRO DE PAULA - Centro Terapêutico Rafard Ltda - ME - Conforme recibo acima, a ordem resultou frutífera no valor de
R$ 4.105,98. Tratando-se de execução de título judicial, independentemente de qualquer formalidade quanto à formalização da
penhora, aguardar em cartório o decurso do prazo para oferecimento de impugnação/embargos, pois o (a) devedor (a) é revel.
- ADV: CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP)
Processo 1000324-20.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Wilian Dias de Souza - Micaela
David Lima de Almeida - 1. Diligência inútil, considerando a certidão do oficial de justiça de fls. 48. 2. Em relação a designação
de audiência de conciliação, já designada em fls. 20 e sequer a devedora compareceu (fls.20). 3. Reitero a parte final do
despacho de fls. 67. - ADV: FERNANDA APARECIDA CALEGARI DA SILVA (OAB 250748/SP)
Processo 1000338-67.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Eduardo Augusto
Wellendorf Sombini - AMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Tratando-se de condenação em dinheiro, evidente
o risco de prejuízo em caso de reforma da sentença, razão pela qual, atribuo efeito suspensivo ao recurso interposto pela
parte requerida quanto à condenação em dinheiro. Intimar o autor para apresentar resposta ao recurso. - ADV: GABRIEL LUIZ
SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP), CLARISSA ALINE PAIÉ RODELLA (OAB 209019/SP)
Processo 1000402-77.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Fabiana Aparecida Wolf
Neuberger - Hernani Luiz Mora - - Sueli Bernardino - Certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença de página
39. Conforme recibo acima, a ordem resultou frutífera no valor de R$ 1.477,33. Tratando-se de execução de título judicial,
independentemente de qualquer formalidade quanto à formalização da penhora, desde logo intimar o devedor pela imprensa, na
pessoa de seu advogado, sobre o prazo para oferecimento de impugnação/embargos. - ADV: SILVIA SANTOS GODINHO (OAB
223871/SP), PAULO DONIZETI CANOVA (OAB 117975/SP)
Processo 1000434-82.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Lourdes Clara Diniz
- Electrolux do Brasil S/A - Intimar o réu, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para que prove o cumprimento do saldo
remanescente, cujo valor, segundo cálculos do credor, é de R$ 99,94, no prazo de quinze dias, sob pena de inicio da execução.
- ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP),
NATANAEL RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/SP), LUIS HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/
SP)
Processo 1001006-38.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Casa de Carnes da Silva Amaral Ltda - Me - Avícola Dacar Ltda - Diante do exposto, com fundamento no artigo
269, inciso I, do CPC, julgo improcedente a pretensão autoral, revogando a decisão liminar de página 27. Não há condenação
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Valor do
preparo para fins de recurso: R$ 648,05 - ADV: ELIAS FERRAZ DE LARA FILHO (OAB 235799/SP), FELIPE DE LIMA GRESPAN
(OAB 239555/SP), MARCELO DE ALMEIDA (OAB 286235/SP)
Processo 1001615-55.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Priscila Ims - ANTONIO LUIZ
PEREIRA - Considerando a certidão de fls. 68, indefiro a expedição da certidão de crédito, pois o crédito do autor não está
representado em título executivo judicial e nos autos não foi proferida sentença que tenha constituído título executivo judicial em
favor do credor. - ADV: CARLOS EDUARDO DA SILVA FEITOSA (OAB 170471/SP)
Processo 1001725-20.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Gisele
Santos - Cpfl Companhia Piratininga de Força e Luz - Considerando a declaração firmada às fls. 12, defiro os benefícios da
gratuidade de justiça à autora. Às contrarrazões. Intimem-se. - ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP),
VANESSA JOAQUIM (OAB 326375/SP), MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)
Processo 1002018-87.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João
Gregório da Silva - Probos Consultoria Imobiliária Ltda. - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida no pedido inicial para, reconhecendo a inexigibilidade da duplicata referida
na petição inicial, condenar a parte ré no pagamento de R$ 1.500,00, quantia que será atualizada monetariamente segundo
os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, encargos estes computados desde a data da
sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por força do disposto no art.
55 da Lei 9.099/95. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 292,48 - ADV: LUÍS HENRIQUE GUIDETTI (OAB 193163/SP),
WILLIAN ALVES DOS SANTOS (OAB 100368/SP)
Processo 1002083-82.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - José Antonio do Nascimento - Nextel Telecomunicações Ltda. - Retirar a parte autora, mandado de levantamento
nº 15/2016 emitido. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), MARIA TERESA SEIF RATTI (OAB 274687/SP),
FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
Processo 1002490-88.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- Luciana Cardoso Oliveira - XMCK COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - - Itaú Unibanco S/A - Diante do exposto,
na forma do art. 269, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para, confirmando a decisão liminar
de página 18, determinar que as rés promovam o cancelamento definitivo do protesto controverso, no prazo de quinze dias
contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária que será oportunamente cominada. Não se condena
no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Valor do preparo
para fins de recurso: R$ 1682,91. - ADV: CRISTHIANE ANTINARELLI GUIMARAES (OAB 354397/SP), CHRISTIANNE VILELA
CARCELES (OAB 119336/SP), EDSON FERREIRA (OAB 85812/SP)
Processo 1002620-15.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA
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- Valéria França - Tendo em vista o decurso do prazo sem oferecimento de embargos/impugnação, diga o credor se pretende a
alienação ou adjudicação do bem penhorado, sob pena de levantamento da penhora e extinção do processo. - ADV: MARIANA
DE CASTRO ANTUNES MARTINS (OAB 341884/SP)
Processo 1002843-31.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Julio Cesar de
Nadai - Daniele Cristiane Rocchi - - José Ednaldo Oliveira e outro - Julio Cesar de Nadai - Duvidosa a regular citação do réu,
pois, conforme documento de página 64, a carta de citação foi recebida por pessoa de nome diverso do requerido. Sendo assim,
expedir mandado de constatação a ser cumprido na Rua Tieko Ueda, 15, Jardim Morumbi, Indaiatuba - SP, para que o oficial de
justiça diligente colha informações sobre se o réu José Ednaldo Oliveira lá reside, residia ou lá se encontrava em 21/09/2015,
data do recebimento da carta de citação. Intimem-se. - ADV: JULIO CESAR DE NADAI (OAB 262094/SP)
Processo 1003139-53.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Andreia
Aparecida da Silva Rodrigues - Anhanguera Educacional Ltda e outro - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso
I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para, reconhecendo a inexigibilidade do débito referido na petição
inicial, assim mantendo a decisão liminar de página 23/24, condenar as rés, solidariamente, no pagamento de R$ 1.500,00,
quantia que será atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, encargos estes computados desde a data da sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de
honorários advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 454,33. ADV: LUÍS FERNANDO CONTI RODRIGUES (OAB 334228/SP), JOÃO MARCELO SCIAMARELLI DA SILVA (OAB 179075/SP)
Processo 1003162-96.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Tatiane
Caroline Lima - Banco Bradesco Cartões S.a. - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo
parcialmente procedente a pretensão deduzida no pedido inicial para reconhecer a quitação da dívida objeto da “negativação”
controversa, assim mantendo a decisão liminar de página 10/12, e também condenar a ré no pagamento de R$ 1.500,00,
quantia que será atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês, encargos estes computados desde a data da sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Certifico e dou fé que nos termos do artigo 698 da
NSCGJ o valor do preparo para eventual interposição de recurso é de R$ 235,50. - ADV: LUÍS HENRIQUE GUIDETTI (OAB
193163/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP)
Processo 1003336-08.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - J&M
Ferramentaria e Manutenção de Indaiatuba Ltda. EPP - Banco do Brasil S/a. Agência Nova Indaiá, Prefixo 4254-4 - Diante do
exposto, na forma do art. 269, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão autoral. Não se condena no pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Certifico e dou fé que nos termos do artigo 698 da
NSCGJ o valor do preparo para eventual interposição de recurso é de R$ 235,50. - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/
SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 1003416-69.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Henrique
Shimabukuro - Oi Móvel S/A - Henrique Shimabukuro - Pág. 260: manifeste-se a ré, no prazo de dez dias, tomando providências
para o restabelecimento do serviço relacionado ao telefone móvel n. 19-99175-5995, no prazo de três dias, sob pena de multa
de R$ 1.000,00, sem prejuízo de cominação de nova penalidade em caso de não cumprimento da ordem. - ADV: HENRIQUE
SHIMABUKURO (OAB 159253/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), MARILIA FRANCESCHI CURI (OAB
348093/SP)
Processo 1003425-31.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Antonia de Andrade
Arrais - Marcelo da Costa Bueno - - Messias da Costa Bueno - - Sandra Regina S. Bueno - Defiro a citação por hora certa apenas
se o oficial de justiça constatar que o requerido oculta-se para não ser citado. Expedir novo mandado de citação, anexando a ele
cópia de pág. 38/39. Intimem-se. - ADV: ANTONIO DE PADUA BERTELLI (OAB 116370/SP)
Processo 1003613-24.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Francisco Pinto Duarte
Neto - - Sandra Bandeira Duarte - - Indira Bandeira Duarte Marques - Luiz Amadeu Moreira - Francisco Pinto Duarte Neto
- - Francisco Pinto Duarte Neto - - Francisco Pinto Duarte Neto - Declaro precluso o direito de apresentação de embargos
pela parte executada, que não compareceu à audiência, muito embora devidamente intimada. Sendo assim, expedir mandado
de levantamento das quantias de páginas 19/20 em favor da parte exequente. Após, se houver algum débito remanescente,
apresente a parte exequente cálculo atualizado do débito. No silêncio, será presumida a satisfação integral da execução.
Intimem-se. - ADV: FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB 72176/SP)
Processo 1003613-24.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Francisco Pinto Duarte
Neto - - Sandra Bandeira Duarte - - Indira Bandeira Duarte Marques - Luiz Amadeu Moreira - Francisco Pinto Duarte Neto - Francisco Pinto Duarte Neto - - Francisco Pinto Duarte Neto - Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento sob nº
14/2016, na quantia de R$ 1.564,27 (págs. 19/20), em favor do exequente. - ADV: FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB
72176/SP)
Processo 1003831-52.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Silvana
Aparecida Silva Costa - Banco Bradesco SA - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo
parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré no pagamento de R$ 1.620,00, quantia que será
atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Não há condenação ao pagamento de custas processuais por força do disposto no art. 55 da
Lei 9.099/95. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 235,66 - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP),
MONIQUE MARCELINO (OAB 329626/SP)
Processo 1004570-25.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Edenilson
Roberto Soares de Almeida - Nextel Telecomunicações Ltda. - Sobre a defesa e documentos eventualmente juntados concedo
à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar a desnecessária
designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral. No silêncio,
haverá imediato julgamento. Intimem-se. - ADV: HENRIQUE SHIMABUKURO (OAB 159253/SP), PAULA FABIANI PEREIRA
FIRMINO (OAB 342721/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 1004588-46.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - Rariton José
Nicoletti - Magazine Luiza S/A - Sobre a defesa e documentos eventualmente juntados concedo à parte autora o prazo de
cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar a desnecessária designação de audiência de
instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral. No silêncio, haverá imediato julgamento.
Intimem-se. - ADV: ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP), DENISE MACHADO GIUSTI REBOUÇAS (OAB 172337/
SP), LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP), LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP)
Processo 1005210-62.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - ILZA FERNANDES KAUACHIMA
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- LUIZ AGNALDO CARVALINI - - IRACEMA PISTONI CARVALINI - Luiz Carvalini - Tendo em vista o decurso do prazo sem
oferecimento de embargos/impugnação, diga o credor o que pretende em relação ao bem penhorado, sob pena de levantamento
da penhora e extinção do processo. - ADV: ADRIANO MASCHIETTO PUCINELLI (OAB 105411/SP)
Processo 1005366-16.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Steno Sobottka Pieri - Daiane Alves de
Oliveira - Diga a exequente se houve quitação do débito. No silêncio, conclusos para extinção. Intimem-se. - ADV: LUCIANE
BUENO PEREIRA (OAB 222169/SP)
Processo 1005381-82.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Manuel Oliveira de Sousa - Arlindo
Lacerda - - Erzia Lacerda - - Maria de Lourdes Voltolini - - Irineu Voltolini - Suspensa a execução, na forma do artigo 792 do
Código de Processo Civil, até que se cumpra o acordo a que chegaram as partes (petição retro). Caso não haja manifestação
em até dez (10) dias após a data da última parcela, será presumido o cumprimento da avença, promovendo-se nova conclusão
para extinção da execução pelo pagamento. Cobrar a devolução das precatórias independentemente de cumprimento. - ADV:
ERICA BERTOLINI (OAB 226611/SP)
Processo 1005523-86.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Mônica
Martini - Indmar Automotores Comercial Ltda. - - Ita Motors Comercial Ltda - Sobre a defesa e documentos eventualmente
juntados concedo à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar a
desnecessária designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral.
No silêncio, haverá imediato julgamento. Intimem-se. - ADV: RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS (OAB 291997/SP),
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO (OAB 235654/SP), LENORA THAIS STEFFEN TODT PANZETTI (OAB 140322/SP)
Processo 1005634-70.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - São Miguel Arcanjo Consultoria
e negocio Ltda - Epp - Z 10 Negócios Imobiliários Ltda. - Renata Patrícia Higino Serva - - Marcos Paulo Serva Queiroz - A
documentação apresentada a pág. 43/44 não atende ao despacho de pág. 38. Assim sendo, aguardo que a autora cumpra
integralmente o despacho de pág. 38 no prazo de vinte dias, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: WALTER ALEXANDRE
DO AMARAL SCHREINER (OAB 120762/SP), EDUVAL MESSIAS SERPELONI (OAB 208631/SP)
Processo 1005774-41.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Adelino Koiti Suguiura - Fabiano de
Castro Filho - - Maria Natalina Soares de Castro - Retirar a parte autora, mandado de levantamento nº 10/2016 emitido. - ADV:
ERICA BERTOLINI (OAB 226611/SP)
Processo 1006008-86.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Nanci Almeida Vilhena - Net Indaiatuba Ltda - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do
CPC, julgo procedente a pretensão deduzida no pedido inicial para declarar extinto o contrato objeto da presente controvérsia,
bem como a dívida dele originária, e condenar a ré no pagamento de R$ 4.000,00, quantia que será atualizada monetariamente
segundo os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, encargos estes que serão computados
desde a data da sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por força do
disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Desde logo fica a ré advertida de que, não cumprindo espontaneamente a condenação no
prazo de quinze dias contados do trânsito em julgado, o montante será acrescido de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos
do artigo 475-J do CPC. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 369,82 - ADV: CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB
248071/SP)
Processo 1006415-92.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria
Claudia dos Santos Moura - Banco Panamericano S/A - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para, reconhecendo a inexigibilidade do débito que deu causa à “negativação”
controversa, assim mantendo a decisão liminar de página 23, condenar a parte ré no pagamento de R$ 3.000,00 quantia
que será atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
encargos estes computados desde a data da sentença. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 243,48. - ADV: ROSANA
DE CARVALHO (OAB 288867/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 1006546-67.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Isabella Rodrigues Capelozzi Adaide - Tim Celular S/A - 1. Expedir mandado de levantamento da quantia referida
em fls. 66 em favor da autora. ]2. Intimar o réu, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para que prove o cumprimento da multa
pactuada, cujo valor, segundo cálculos do credor, é de R$ 300,00, no prazo de quinze dias, sob pena de inicio da execução. ADV: KAYAN RODRIGUES CAPELOZZI ADAIDE (OAB 356957/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 1006546-67.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Isabella Rodrigues Capelozzi Adaide - Tim Celular S/A - Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento
sob nº 19/2015, na quantia de R$ 3.000,00, em favor da parte autora. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP),
KAYAN RODRIGUES CAPELOZZI ADAIDE (OAB 356957/SP)
Processo 1007035-07.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - Priscila Leite
Batista do Nascimento - - Nilton Cezar Alves do Nascimento - Luiz Carlos de Oliveira - Diante do exposto, com fundamento
no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida no pedido inicial para condenar o réu no
pagamento de R$ 3.144,96, quantia que será atualizada monetariamente segundo os índices divulgados pelo TJSP desde a
data da propositura da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Não há condenação ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios por força do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Desde logo fica a ré advertida
de que, não cumprindo espontaneamente a condenação no prazo de quinze dias contados do trânsito em julgado, o montante
será acrescido de multa de 10%, prosseguindo-se nos termos do artigo 475-J do CPC. Intimem-se. Valor do preparo para fins
de recurso: R$ 265,82. - ADV: DÉBORA GABRIELA RAMOS DOS SANTOS (OAB 316603/SP), LUCIANA ROSADA TRIVELLATO
(OAB 295515/SP)
Processo 1007134-74.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - RC Gesso
Ltda Me - Redecard S/A - Recebo pág. 113/115 como aditamento da petição inicial. Prosseguir. - ADV: THIAGO RODRIGUES
RAMOS (OAB 301757/SP)
Processo 1007134-74.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - RC
Gesso Ltda Me - Redecard S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do § 3º do artigo 614 ou § 4º do artigo 747 das NSCGJ,
independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para: 19/05/2016 - 13h40min. (audiência a ser realizada
no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, instalado nas dependências da Faculdade Max Planck,
na Av. Nove de Dezembro, 460, Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP). “Compete ao advogado informar seu representado sobre a
presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação”. O não comparecimento a qualquer das audiências
do processo, implicará na extinção do feito (inciso I, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95) e a condenação ao pagamento de custas
no valor de 1% sobre o valor da causa ou no mínimo de 5 UFESP. - ADV: THIAGO RODRIGUES RAMOS (OAB 301757/SP)
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Processo 1007149-43.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Jose Luiz
Francisco - Raphael Cerqueira Silva - Jose Luiz Francisco - Sobre a defesa e documentos eventualmente juntados concedo
à parte autora o prazo de cinco dias para manifestação. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a fim de se evitar a desnecessária
designação de audiência de instrução e julgamento, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral. No silêncio,
haverá imediato julgamento. Considerando que a parte autora está representada por advogado, deve a parte requerida ser
cientificada da pertinência de constituir advogado de sua confiança ou nomeado nos termos do convênio OAB/Defensoria
Pública, sendo tal providência de sua exclusiva iniciativa. Intimem-se. - ADV: JOSE LUIZ FRANCISCO (OAB 48176/SP)
Processo 1007931-84.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - HUMBERTO APARECIDO PANZETE
- RENILSON RODRIGUES DA SILVA - - LILIAN APARECIDA PAIXÃO - Retirar a parte autora, mandado de levantamento nº
17/2016 emitido. - ADV: JULIO CESAR DE NADAI (OAB 262094/SP), LEANDRO CECON GARCIA (OAB 245476/SP)
Processo 1008182-05.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Silvana Simmel Yamasihita
- - Mauro Hiroshi Yamasihita - Arlindo Brugnaro - - Jose Carlos Selone - - Leonete de Fátima Moisés Selone - Em face do
trânsito em julgado da sentença, intimar o executado para pagar o valor da execução que, conforme cálculo apresentado pelo
autor, importa em R$ 1.841,26, no prazo de dez dias, sob pena de prosseguimento da execução. Intimem-se. - ADV: EDUVAL
MESSIAS SERPELONI (OAB 208631/SP), AUGUSTO THOMÉ DA FONSECA (OAB 171782/SP), WALTER ALEXANDRE DO
AMARAL SCHREINER (OAB 120762/SP)
Processo 1008231-12.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Júlio Peres Guimarães - Thais
Wolf Rodrigues - Expedir mandado de levantamento das quantias de fls. 13 e 19 em favor do credor, pois presume-se que
correspondem a pagamento parciais. Aguardar por trinta dias futuros depósitos, cujos levantamentos ficam desde já deferidos.
Decorrido o prazo, sem qualquer depósito, apresente o credor cálculo atualizado do débito,, prosseguindo-se a execução pelo
saldo remanescente. Intimem-se. - ADV: ERICSON FERNANDO TIRIBELLI (OAB 320431/SP)
Processo 1008231-12.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Júlio Peres Guimarães - Thais
Wolf Rodrigues - Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento sob nº 20/2016, na quantia de R$ 330,53, em favor do
exequente. - ADV: ERICSON FERNANDO TIRIBELLI (OAB 320431/SP)
Processo 1008656-39.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Almir
Bonifácio Gomes - Israel Benedito da Silva - Defiro ao autor a prioridade de tramitação. Anotar. O autor deve especificar e
demonstrar cada um dos danos materiais que sofreu, descrevendo-lhes a origem e valor. Aguardo aditamento da petição inicial
nestes termos. Prazo de dez dias, sob pena de extinção. - ADV: MARIA ZELIA FELIX GUIMARÃES (OAB 341956/SP)
Processo 1011079-69.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Olebras Estamparia de
Metais Ltda Epp - Nextel Telecomunicações Ltda. - A parte autora não apresentou os documentos comprobatórios da condição
de ME ou EPP. Como prova de condição de ME ou EPP, pode juntar documento que comprove a opção pelo Simples Nacional
ou ainda cópia de Comunicação de Enquadramento em ME ou EPP à JUCESP com data recente. Prazo de dez dias, sob pena
de extinção. Intimem-se. - ADV: ANA CAROLINA FONTES CARICATTI CONDE (OAB 208848/SP)
Processo 1011160-18.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Flávia Thaís de Genaro Global Village Telecom S/A - Gvt - - Serasa Experian - Flávia Thaís de Genaro - Como não se imputa qualquer falha direita e
imediata à ré Serasa em razão da “negativação” promovida pela corré GVT, evidente sua ilegitimidade passiva para figurar no
polo passivo da relação processual, razão pela qual, em relação à ré Serasa, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito,
na forma do art. 267, VI, do CPC. Anotar. Prossegue o processo em relação à ré GVT. Diante da controvérsia decorrente da
propositura da presente ação, bem como em consideração ao fato de que a parte ré não experimentará qualquer prejuízo, defiro
a medida liminar para determinar a exclusão dos dados pessoais da parte autora dos cadastros de inadimplentes, por conta
de “negativação” promovida pela parte ré GVT. Para eficaz cumprimento da decisão, oficiar diretamente à SERASA. Designar
sessão de conciliação. - ADV: FLÁVIA THAÍS DE GENARO (OAB 204044/SP)
Processo 1011160-18.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Flávia Thaís de Genaro Global Village Telecom S/A - Gvt - - Serasa Experian - Flávia Thaís de Genaro - Certifico e dou fé que nos termos do artigo
698 da NSCGJ o valor do preparo para eventual interposição de recurso é de R$ 235,50. Certifico também que nos termos do
§ 3º do artigo 614 ou § 4º do artigo 747 das NSCGJ, independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para:
04/03/2016 09h40min. (audiência a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, instalado
nas dependências da Faculdade Max Planck, na Av. Nove de Dezembro, 460, Jardim Pedroso, Indaiatuba/SP). “Compete ao
advogado informar seu representado sobre a presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação”. O não
comparecimento a qualquer das audiências do processo, implicará na extinção do feito (inciso I, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95)
e a condenação ao pagamento de custas no valor de 1% sobre o valor da causa ou no mínimo de 5 UFESP. Nada Mais. - ADV:
FLÁVIA THAÍS DE GENARO (OAB 204044/SP)
Processo 1011332-57.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Cintia de Cassia Froes
Magnusson - Leandro Pironhe Danuccio - - Rodrigo Pironhe Danuccio - Cintia de Cassia Froes Magnusson - Manifestar a parte
autora, no prazo legal, sobre AR devolvido, fls. 26, com não existe o número. - ADV: CINTIA DE CASSIA FROES MAGNUSSON
(OAB 265258/SP)
Processo 4000046-02.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- José Celestino Fernandes - Claudemir Rodrigues Fonseca Auto Mecânica ME - - CLAUDEMIR RODRIGUES FONSECA José Celestino Fernandes - Manifestar em termos de prosseguimento do processo, face o decurso do prazo sem notícias da
apreensão do veículo. A ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do processo. - ADV: JOSÉ CELESTINO
FERNANDES (OAB 173642/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO LUÍS CASTALDELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GENTIL ROBERTO SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0001119-77.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001119) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eduardo
Akira Takaki - Norival Carianha de Souza - Pela inércia do devedor, fixo o valor do bem penhorado em 4.697,60. Pelo valor
ora fixado, defiro o pedido de adjudicação formulado pelo credor.Desnecessária a lavratura de termo de adjudicação, em
consideração aos princípios da celeridade e da simplicidade. Expedir mandado de entrega, assim que decorrido o prazo para
eventual impugnação pelo devedor (artigo 746, do CPC). Após, apresente o credor cálculo atualizado do débito. - ADV: PEDRO
RICARDO BOARETO (OAB 211847/SP), RÚBIA HELENA FILASI GIRELLI (OAB 206838/SP)
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Processo 0006836-75.2010.8.26.0248 (248.01.2010.006836) - Execução de Título Extrajudicial - Fabio Stocco Prandini - Eny
Tarcitano Lemos - - Geraldo Furlan - - Isaira Wolff Furlan - FLS. 176: a Drª Edna Clementina Angelieri Rocha não tem poderes
especiais para transigir, a teor do art. 38 do CPC e do parágrafo 3º do art. 9º da Lei 9099/95. Portanto, inútil sua intimação para
se manifestar ou ratificar o acordo de fls. 162/163.Intimem-se. - ADV: ADRIANO MASCHIETTO PUCINELLI (OAB 105411/SP),
EDNA CLEMENTINA ANGELIERI ROCHA (OAB 117451/SP)
Processo 0009042-28.2011.8.26.0248 (248.01.2011.009042) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Sociedade Indaiatuba de Educacao Ltda Me - Darlon Alvino da Silva - Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento
nº 13/2016 ref. oficios de fls. 254, 255 e 256. Comparecer após 13/01/2015 para retirar o mandado. - ADV: CYNTHIA ALMEIDA
DA SILVA (OAB 295002/SP)
Processo 0009052-72.2011.8.26.0248 (248.01.2011.009052) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Carlos Barbosa da Silva - Alex Rodrigues Sa Teles - Considerando a manifestação de fls. 109, aguardar por mais seis meses
notícia do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº 1886/11 em trâmite perante a 2ª Vara Cível local. Intimem-se.
- ADV: AVELINO ROSA DOS SANTOS (OAB 130023/SP), JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (OAB 33874/SP)
Processo 0009124-25.2012.8.26.0248 (248.01.2012.009124) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Rosana Carricondo Schmidt - Luiz de Andrade Figueiredo Me - - Luiz de Andrade Figueiredo - - Edison de Andrade Faria - Sandra Amaral Dionisio - Maisa Ferreira Marthes Barbosa - Ciência ao credor da pesquisa do Renajud do veículo placas EIG6363. - ADV: LEANDRO CECON GARCIA (OAB 245476/SP), JULIO CESAR DE NADAI (OAB 262094/SP), CLÁUDIO JOSÉ
BANNWART (OAB 252206/SP), ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP), LUCIANA CIVOLANI DOTTA (OAB
120741/SP)
Processo 0011518-73.2010.8.26.0248 (248.01.2010.011518) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Ildo Silva das Virgens - Eliene Camilo do Nascimento - - Transbezerril Transportes Ltda Me - - Mario Pires da Silva
- - Solange Albertini da Silva - Observo que decorreu o prazo então concedido sem manifestação da parte interessada. Sendo
assim, e decorridos mais de trinta dias, sem manifestação sobre o seguimento do feito, com fundamento no artigo 53, § 4º, da
Lei 9.099/95, julgo extinta a execução.Transitada esta em julgado e feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos. Em
caso de recurso o valor do preparo é de R$ 633,71 e a taxa de porte e remessa de autos é de R$ 65,40 (dois volumes) - ADV:
ADRIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA CANOVA (OAB 143115/SP), IVAN REINALDO MAZARO (OAB 74323/SP), ÉDINA
MARIA TORRES CANÁRIO (OAB 214290/SP)
Processo 0014098-08.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014098) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Eletrica
Kanesaki Ltda - Ana Cleide Rodrigues Boneterre - Certifique a serventia, depois de consulta à Secretaria de Tecnologia da
Informação do TJSP, Super Lance Leilões, e-mail: jurídico@superlanceleiloes.com.br, está habilitada nos termos do Provimento
CSM nº 1.625/09. Em caso de certificação positiva, intimar tal entidade para dar início aos procedimentos tendentes ao leilão
virtual do bem penhorado. A remuneração da gestora será de 5% do valor da arrematação, paga pelo arrematante. Após,
a publicação do edital, caso celebrado acordo entre as partes com suspensão do leilão, fica o executado obrigado a pagar
comissão à gestora da ordem de 5% do valor acordado, para remunerar o serviço até então prestado. - ADV: CARLOS ROGÉRIO
BERTI (OAB 201892/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA FOLHADELLA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 0000002-53.2016.8.26.0569 - Auto de Apreensão em Flagrante - Roubo Majorado - J.P. - B.E.G.O. - - D.F.C. (DIGITAL) Tendo em vista sua nomeação nos autos, fica o dd. defensor intimado a comparecer em cartório para, querendo,
assinar o termo de compromisso, bem como da audiência de apresentação designada para 18/01/2016 às 14:30. - ADV:
ANDERSON DAVID DE CASTRO (OAB 168603/SP)
Processo 0000576-13.2015.8.26.0569 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - F.N.P.D.M.G. - Vistos.
Expeça-se guia de execução de internação provisória. Através do sistema informatizado, providencie a serventia a indicação
de defensor ao representado. Feita a indicação, fica o defensor nomeado, devendo ser intimado para a audiência abaixo
designada, bem como a assinar o termo de compromisso. Designo audiência de apresentação para o dia 18 de janeiro de 2016,
às 14h00min, notificando-se e requisitando-se o adolescente, notificando-se também os representantes legais a respeito do teor
da representação, bem como para comparecerem à audiência supra. Tendo em vista o prazo de 45 dias, improrrogável, para o
término do procedimento, pois se trata(m) de adolescente(s) custodiado(s), este processo e seus atos são classificados como
urgentes, nos termos do artigo 1.060 das Normas da Corregedoria. Prazo para cumprimento do(s) mandado(s): três dias. Dêse ciência ao Ministério Público. Antes do cumprimento das determinações supra, diante do recebimento da representação, o
presente feito deverá ser digitalizado. Cumpra-se. - ADV: ALEXANDRE SOARES FERREIRA (OAB 254479/SP)
Processo 0000608-18.2015.8.26.0569 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - M.P. - C.E.C. - I.M.S. - - W.E.G.S. - - W.F.S.F.B. - Vistos. Através do sistema informatizado, providencie a serventia a indicação de defensor
aos representados. Feita a indicação, fica o defensor nomeado, devendo ser intimado para a audiência abaixo designada, bem
como a assinar o termo de compromisso. Designo audiência de apresentação para o dia 18 de janeiro de 2016, às 15h00min,
notificando-se e requisitando-se os adolescentes, notificando-se também os representantes legais a respeito do teor da
representação, bem como para comparecerem à audiência supra. Tendo em vista o prazo de 45 dias, improrrogável, para o
término do procedimento, pois se trata(m) de adolescente(s) custodiado(s), este processo e seus atos são classificados como
urgentes, nos termos do artigo 1.060 das Normas da Corregedoria. Prazo para cumprimento do(s) mandado(s): três dias. Dêse ciência ao Ministério Público. Antes do cumprimento das determinações supra, diante do recebimento da representação, o
presente feito deverá ser digitalizado. Cumpra-se. - ADV: VERONICA BASTAZINI (OAB 113255/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA FOLHADELLA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0000151-13.2014.8.26.0248 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento Institucional - E.C.T.
- - E.B.S. - Vistos. Para oitiva dos requeridos, designo o dia 03 de março de 2016, às 15 horas e 15 minutos. Intimem-se os
requeridos, inclusive por hora certa, se necessário. Intime-se a advogada e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: CANDIDA
AUGUSTA AMBIEL (OAB 156265/SP)
Processo 0001547-66.2015.8.26.0514 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ato Infracional - G.E.C. - - D.V.C. - G.L.B. - D.V.C., G.E.C. e G.L.B. estão cumprindo medida socioeducativa de internação, em razão de sentença prolatada pelo
Juízo da Infância de Itupeva, por fato ocorrido posteriormente aos presentes (fls. 69/71). Incide assim o §2 do art. 45 da Lei
nº 12.594/2012. De fato, o caso dos autos seria de aplicação de medida socioeducativa de internação. Ora, tal finalidade já
está sendo atingida com a imposição de internação por prazo indeterminado nos autos acima referidos, de forma que a nova
internação, nos presentes autos, não teria objetivo prático, acabando por se tornar redundante. Portanto, julgo extinta a ação. ADV: MARCELENE GONÇALVES FARIAS (OAB 322633/SP)

ITAÍ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELE NUNES MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FRANCISCO ROMANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
INFÂNCIA E JUVENUDE E RÉUS PRESOS
Processo 0000238-24.2015.8.26.0574 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas David de Oliveira - Vistos. O acusado David de Oliveira apresentou resposta à acusação, arguindo falta de justa causa para
prosseguimento da ação penal em razão da inépcia da denúncia. O Ministério Público manifestou-se às fl.180/181. Não há se
falar em inépcia da denúncia. A denúncia preenche os requisitos estabelecidos no artigo 41, do Código de Processo Penal para
sua validade. Observa-se da exordial acusatória contém a descrição precisa sobre o delito, que há indicação e qualificação
do acusado, bem como a resumida descrição do crime, que indica a forma de como se deram os fatos criminosos, com todas
as suas circunstâncias. Ademais, entende-se que: “[...] o argumento de inépcia da denúncia não merece prosperar, quando a
peça acusatória, elaborada pelo representante do Ministério Público, descreve corretamente o fato delituoso, de forma precisa
e coerente com as provas dos autos, informando a classificação do crime e, ainda, o rol de testemunhas, conforme dispõe o
art. 41 do Código de Processo Penal”. (Apelação Criminal 2011.085041-6, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Paulo Roberto
Sartorato, j. 16.10.2012, v.u.). Desse modo, como afloram dos autos indícios da autoria delitiva e existe a descrição objetiva do
fato típico, antijurídico e culpável, com todas as suas circunstâncias, em perfeita consonância com a norma inscrita no artigo
41 do Código de Processo Penal, a denúncia foi corretamente recebida e o afastamento da imputação só será possível após o
cotejo das provas a serem produzidas na instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Portanto, presentes os
requisitos legais mínimos para a propositura e recebimento da ação penal, a valoração da conduta do réu deve ser feita após
o final da instrução processual, na sentença de mérito. Frente a esse contexto, considerando que a denúncia é apta e que se
faz presente justa causa para ação penal, afasto a preliminar alegada pela defesa e indefiro o pedido de absolvição sumária
(art. 397 do CPP). Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2.016 , às 15 horas.
Intimem-se e requisitem-se o réu, as vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, para comparecerem ao Fórum
desta Comarca, na Praça Colonização Japonesa, 220, na sala de audiências do Oficio Judicial na audiência designada. Expeçase carta precatória para oitiva de testemunhas residentes fora da comarca. Providencie a serventia a juntada de certidão de
antecedentes dos feitos constantes da Folha de Antecedentes. Intime-se a defensora constituída do réu, para que no prazo de
5 dias, junte aos autos a procuração, tendo em vista que o documento apresentado se encontra em branco, bem como, recolha
as custas referente à ela referente (Lei 13549/2009). Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo, a seguir
exclua-o de futuras intimações e publicações. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA para
intimação e OFÍCIO para requisição do réu. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, dignese determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Advogado(a) do réu: Dr(a). GABRIELA GABRIEL, OABSP nº
239.066. Intimem-se. - ADV: GABRIELA GABRIEL (OAB 239066/SP), JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA SAMPAIO AIZIQUE (OAB
354114/SP)
Processo 0002911-50.2015.8.26.0263 (processo principal 0002692-37.2015.8.26) - Insanidade Mental do Acusado - Tráfico
de Drogas e Condutas Afins - Nilson de Oliveira Leonel - Intimação do Defensor de que foi encaminhada, em 17/12/2015, via
e-mail, para a Comarca de Bauru, precatória para exame de insanidade mental do réu. - ADV: AMANDA CELUTA MASCARENHAS
DE MORAES (OAB 210363/SP)
Processo 0003380-96.2015.8.26.0263 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins L.F.J. - Vistos. Recebo o recurso de fl. 116 interposto pelo adolescente L.F.J., apenas no efeito devolutivo. Intime-se o defensor
dativo, para no prazo de 10 dias, apresentar razões de recurso. Após, dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões.
Intimem-se. - ADV: ANA CAROLINA FONSECA NOGUEIRA (OAB 291727/SP)
Processo 0003531-62.2015.8.26.0263 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - M.B.O. - Intimação
do Defensor para se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, esclarecendo se irá patrocinar a defesa do adolescente nos presentes
autos. - ADV: WALNER DE BARROS CAMARGO (OAB 101484/SP)
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Processo 0026153-66.2014.8.26.0071 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - L.B.O.A. - Vistos.
Aguarde-se, a vinda dos próximos relatórios, cobrando-se, se necessário. Intimem-se. - ADV: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
SANTOS (OAB 322940/SP)

ITANHAÉM
Cível
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JAMIL CHAIM ALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO GIANNINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0002253-17.2015.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARLI MATTAR - Rosalvo
Reis de Oliveira - Vistos. Fl. 40: Ciente da renúncia formulada pela autora em relação ao pedido de gratuidade. No mais, nos
termos do Artigo 331 do C.P.C., designo audiência conciliatória para o dia 05 de abril de 2016, às 15h30min, na oportunidade
será tentada a conciliação entre as partes. Deverão os patronos providenciarem o comparecimento de seus constituintes à
audiência, independentemente de intimação pessoal. Int. - ADV: GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO (OAB 142947/
SP), RICARDO MORAES SANTOS (OAB 178290/SP)
Processo 0004501-58.2012.8.26.0266 (apensado ao processo 0004882-66.2012.8.26) (266.01.2012.004501) - Procedimento
Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Cobange Construções Ltda - Luis Carlos Correia - Vistos. Nos termos
do Artigo 331 do C.P.C., designo audiência conciliatória para o dia 05 de abril de 2016, às 14h30min, na oportunidade será
tentada a conciliação entre as partes. Deverão os patronos providenciarem o comparecimento de seus constituintes à audiência,
independentemente de intimação pessoal. Int. - ADV: JORGE NAYEF MEZAWAK (OAB 221050/SP), SOELI RUHOFF (OAB
207376/SP), JOSE EDUARDO VUOLO (OAB 130580/SP), MARCO AURÉLIO ALVES DOS SANTOS (OAB 300438/SP)
Processo 0007410-68.2015.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - MARIA DA PENHA FERREIRA MARQUES
VIEIRA - - Larissa Flavia Ferreira Marques Vieira - CLINICA VETERINARIA FILIPPINI - Vistos. Nos termos do Artigo 331 do
C.P.C., designo audiência conciliatória para o dia 05 de abril de 2016, às 15h00min, na oportunidade será tentada a conciliação
entre as partes. Deverão os patronos providenciarem o comparecimento de seus constituintes à audiência, independentemente
de intimação pessoal. Int. - ADV: RUI FRANCO PERES JUNIOR (OAB 295958/SP), DORIVAL MILLAN JACOB (OAB 43741/SP)
Processo 0009230-25.2015.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marco Antonio dos Santos
- LUCIA GUARALDO - Vistos. Designo audiência conciliatória para o dia 01 de fevereiro de 2.016, às 14:50 horas, a realizarse na sala de audiências do CEJUSC sito à Av. Rui Barbosa, nº 867 - Centro - 1º andar - Itanhaém/SP. Deverá o patrono da ré
providenciar o comparecimento de sua constituinte à audiência, independentemente de intimação pessoal. Deverá ainda, no
prazo de dez (10) dias, comprovar o recolhimento da taxa devida à OAB, pela juntada da procuração. Providencie a Serventia a
intimação do autor. Int. (NOTA: expedido e encaminhado mandado de intimação ao autor) - ADV: EDUARDO ARAM TCHALEKIAN
(OAB 226540/SP), SOELI RUHOFF (OAB 207376/SP)
Processo 0010545-88.2015.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - A.M.T.M. - Vistos, Defiro os
benefícios da assistência judiciária à requerente. Anotando-se. Audiência conciliatória a realizar-se na sala de audiências do
CEJUSC, sito à Avenida Rui Barbosa, nº 867 1º andar Centro Fórum de Itanhaém, designada para o dia 15 de Fevereiro de
2.016, às 16:10 horas. Recomenda-se as partes a adesão a esta forma salutar de solução dos conflitos, opondo-se a chamada
“cultura da sentença” imposta por um terceiro. Na verdade a tendência moderna é autocomposição de conflitos, lembrandose que tal conduta não denigre a imagem das partes ao revés, denota-se que são amigos da conciliação e de seus eventuais
consumidores, elevando a imagem de todos. Cite-se e intimem-se as partes, ficando o réu advertido do prazo de quinze (15)
dias para apresentar defesa, o qual começará a fluir a partir da audiência supra designada, caso não haja conciliação, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil
e com os benefícios do artigo 172 do C.P.C. Determino a realização de estudo psicossocial do caso conforme solicitado pelo
M.P. Int.(Nota: expedido e encaminhado mandado de citação e intimação às partes) - ADV: PALOMA OLIVEIRA DOS SANTOS
ABBRUZZINI (OAB 282914/SP)
Processo 1000116-45.2015.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Katia Cristina Silva de
Campos Lima - Unidade de Ensino Superior de Itanhaém Ltda - Vistos. Nos termos do Artigo 331 do C.P.C., designo audiência
conciliatória para o dia 05 de abril de 2016, às 14h00min, na oportunidade será tentada a conciliação entre as partes. Deverão
os patronos providenciarem o comparecimento de seus constituintes à audiência, independentemente de intimação pessoal. Int.
- ADV: ALESSANDRA DIAS AUGUSTO INDAME (OAB 136317/SP), DECIO AMARO COSTA PRADO (OAB 102600/SP)

FORO DISTRITAL DE ITARIRI
Cível

Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ITARIRI EM 11/01/2016
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PROCESSO :1000006-67.2016.8.26.0280
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Maria Aparecida Alves de Jesus
ADVOGADO : 254439/SP - Vivian de Andrade Biazzus Rodrigues Medeiros
REQDO
: Alexssandro Alves Cardoso
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000007-52.2016.8.26.0280
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Nilberton Vilela de Carvalho Filho
ADVOGADO : 226103/SP - Daiane Barros Spina
REQDA
: Zenaide Lopes dos Santos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000008-37.2016.8.26.0280
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Allan de Loyola Buczenko
ADVOGADO : 226103/SP - Daiane Barros Spina
REQDO
: Breda Transportes e Serviços S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000009-22.2016.8.26.0280
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: V.H.R.S.
ADVOGADO : 226103/SP - Daiane Barros Spina
REQDO
: J.B.S.
VARA:VARA ÚNICA

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO BALTHAZAR DE MATOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALICE HARUKO TAMASHIRO TAMAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000005-02.2016.8.26.0280 (apensado ao processo 0002075-26.2015.8.26) (processo principal 000207526.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Ameaça - N.M.S.J. - Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão
preventiva formulado em favor de NILSON MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, com fundamento na ausência dos requisitos
ensejadores da segregação cautelar. O Ministério Público propugnou pelo indeferimento da medida (fl. 05). Da análise dos autos,
verifica-se que em razão de violências domésticas e ameaças perpetradas contra a vítima, foram deferidas medidas protetivas
em seu favor, com fundamento nos artigos 5º, III, c.C 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/06. Entretanto, o acusado prosseguiu
com suas ameaças, conforme prints da tela do celular apresentados, de forma que a medida extrema foi decretada. O inc. IV,
acrescentado ao art. 313 do Código de Processo Penal pela Lei 11.340/06, dispõe que se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra mulher e com o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, será decretada a prisão preventiva
do agressor, quando presente qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP. No caso, estão presentes tanto a necessidade de
garantia da ordem pública, quanto a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal de forma que inviável a soltura
do acusado. Como se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão processual, exclusivamente se justifica
quando presente, aliado ao fumus comissi delicti, o periculum libertatis. Por conseguinte, a manutenção da medida somente
pode vir a ocorrer, conforme o dispositivo, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, contanto existam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
No caso em tela, as hipóteses autorizadoras da adoção da custódia cautelar encontram-se configuradas. Sobretudo presente
o risco à ordem pública em caso de soltura, evidenciado pela gravidade da imputação. Cabe frisar, ainda, a repercussão social
que gera casos como este, porquanto se cuida de crime de violência doméstica, geradora de grande abalo por provocar o
desmoronamento da família e danos irreparáveis à vítima. Nesse sentido, as lições de Guilherme de Souza Nucci: “Entende-se
pela expressão (garantia da ordem pública) a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada
pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realidade um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao
Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da
infração + repercussão social” (Código Processo Penal Comentado, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 565). De
outro lado, segundo entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, a garantia da ordem pública como motivo da prisão
preventiva “envolve, em linhas gerais, as seguintes circunstâncias principais: a) necessidade de resguardar a integridade física
do paciente; b) objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos
fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e c) propósito de assegurar a credibilidade das instituições públicas,
em especial o Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto
à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal” (HC no 88905 in Informativo de
Jurisprudência no 440). Nessa esteira, diante do conjunto probatório carreado no inquérito policial, encontram-se caracterizados
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

43

os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva e, consequentemente, sua revogação carece de amparo legal.
Assim, a medida constritiva mostra-se imperativa para a garantia da ordem pública, obstando, conforme destacado pelo Ministério
Público, a ocorrência de um mal maior, mais grave. A medida extrema, jamais visa a antecipação da pena. Assim, indefiro o
pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de NILSON MARQUES DOS SANTOS JUNIOR. Cientifique-se o
Ministério Público. - ADV: DEYSE DA SILVA SOUZA (OAB 363455/SP)

ITAPECERICA DA SERRA
Cível
3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUBER BARBOSA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2016
Processo 0008612-74.2015.8.26.0268 - Interdição - Tutela e Curatela - E.N.L.G. - Vistos. Considerando a suspensão do
prazo de 07 de janeiro de 2016 até 17 de janeiro de 2016, conforme comunicado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
redesigno a audiência para o dia 20 de janeiro de 2016 às 13:15 horas. Intimem-se as partes. - ADV: CICERO GOMES DE LIMA
(OAB 265627/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUBER BARBOSA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 0010932-97.2015.8.26.0268 - Auto de Apreensão em Flagrante - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas W.A.C. - Nota de cartório: Nomeação - Convênio DPE. Apresentar defesa prévia. Audiência de Instrução, Debates e Julgamento
designada para 19/01/2016 às 15:30h. - ADV: JOSÉ BARBOSA DA SILVA (OAB 192119/SP)
Processo 0010989-18.2015.8.26.0268 - Auto de Apreensão em Flagrante - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - J.P.
- F.S.S. - Nota de cartório: Nomeação - Convênio DPE. Apresentar defesa prévia. Audiência de Instrução, Debates e Julgamento
designada para 19/01/2016 às 16:30h. - ADV: MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO BENTO (OAB 59074/SP)

Criminal
4ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SOLANGE BEMI FERRAZ NAVARRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2016
Processo 0000398-81.2015.8.26.0628 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - GABRIEL DANTAS VILELA - - GERALD
GLEISSON DA SILVA PINTO - - RAFAEL ANGELO DO NASCIMENTO - Compulsando os autos, verifico que a nobre defensora
está com razão. Realmente consta no CD de fls. 141 a oitiva de Gabriel Marques dos Santos, réu de outro processo criminal.
Verifica-se que houve equívoco na gravação da mídia. Nesse contexto, tendo em vista evitar eventual alegação de nulidade,
determino à serventia que regularize a mídia, mantendo nos autos a gravação equivocada. Abra-se vista ao Ministério Público,
por 03 (três) dias e, em seguida, às defesas, no prazo comum de 03 (três) dias, para ratificarem suas alegações finais ou
apresentarem complementações. Cumpra-se com urgência. - ADV: ROGERIO BARROS GUIMARÃES (OAB 239989/SP),
ALESSANDRA MARTINS GONÇALVES JIRARDI (OAB 320762/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SOLANGE BEMI FERRAZ NAVARRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 0000670-25.2014.8.26.0268 - Inquérito Policial - Homicídio Qualificado - ANDRE LUIZ AMARAL DE OLIVEIRA e
outros - Tendo em vista a certidão de fls. 779, faculto o prazo de quatro (04) dias úteis para a defesa do réu André apresentar as
alegações finais escritas. - ADV: JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR (OAB 276220/SP)
Processo 0000760-83.2015.8.26.0628 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública - JACKSON BORBA
CARVALHO - Fica a defesa intimada a apresentar resposta escrita à acusação - ADV: JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB
145290/SP)
Processo 0000836-10.2015.8.26.0628 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Justiça Pública - CICERO
MIGUEL DA SILVA - Intime-se o defensor para apresentar a resposta à acusação, dentro do prazo legal. - ADV: HELDER
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GERMANO ROSSAFA (OAB 252296/SP)
Processo 0002422-08.2009.8.26.0268 (268.01.2009.002422) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
- Fernando Dall Edove - Do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição virtual e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do
acusado FERNANDO DALL EDOVE com relação aos dois crimes, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c 109, inciso VI, tudo
do Código Penal. - ADV: NANCY APARECIDA PEREIRA A DE SOUZA (OAB 107303/SP), EVALDO TADEU DE OLIVEIRA (OAB
72472/SP)
Processo 0003976-70.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003976) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema
Nacional de Armas - José Onofre Mauricio Rocha - Acolho a manifestação do membro do Ministério Público, que adoto como
razão de decidir e DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de José Onofre Mauricio Rocha, com fundamento no artigo 89, § 5º,
da Lei n. 9.099/95. Abra-se vista ao Ministério Público e, após, ao defensor constituído, a manifestarem, em cinco dias, eventual
interesse na conservação da(s) arma(s) apreendida(s). - ADV: RUBEM ALBERTO SANT’ANA (OAB 111064/SP)
Processo 0007691-18.2015.8.26.0268 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - Justiça Pública JULIO CESAR FERREIRA - Vistos. 1) Não estando presentes os motivos elencados no art. 395 do Código de Processo Penal,
com a nova redação dada pela Lei n. 11.719/08, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra “JULIO CESAR
FERREIRA” dando-o como incurso no artigo 217-A (por diversas vezes), c.c. artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos
do Código Penal. Façam-se as anotações e comunicações de estilo. 2) Cite-se o acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as. Em não havendo resposta no prazo acima
determinado, oficie-se à OAB para indicação de advogado dativo. 3) Requisite-se a folha de antecedentes e as certidões do
que nela eventualmente constar. 4) No mais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIO CESAR FERREIRA, nos termos dos
artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal. Há nos autos indícios sobre a materialidade e a autoria criminosa. Ressalta-se
que o crime cometido é grave - estupro de vulnerável - e a vítima narrou com detalhes o crime praticado, que teria ocorrido por
diversas vezes. A liberdade do réu poderá resvalar em uma intimidação, causando prejuízo na busca da verdade real. A custódia
cautelar do acusado, além de resguardar a ordem pública, imprimir celeridade ao processo e permitir a rápida instrução do
feito, permitirá a aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se para seu devido cumprimento.(Fica a
defesa intimada a apresentar resposta escrita à acusação) - ADV: IZAIAS FERREIRA DA SILVA (OAB 96830/SP)
Processo 0008383-90.2010.8.26.0268 (268.01.2010.008383) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - Claudio
Bernardino de Lima - Do exposto, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado pelo Ministério Público e ABSOLVO o réu CLAUDIO BERNARDINO DE LIMA da imputação contida artigo 180
“caput” do Código Penal. - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)
Processo 0008414-37.2015.8.26.0268 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - JORDDY DOS SANTOS QUIRINO
SILVA - 1) Fls. 58/68: Mantenho o recebimento da denúncia. Aguarde-se a audiência designada para o dia 10 de março de
2016, às 13:30 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defesa às fls. 66 e 67. 2) INDEFIRO o pedido formulado no
penúltimo item de fls. 88, uma vez que a questão pode ser tratada pela prova oral. 3) No mais, recebo a preliminar da petição
de fls. 58/68 como pedido de revogação de prisão preventiva. No mérito, o pedido não comporta deferimento, uma vez que
permanece inalterada a situação fática do réu. Ademais, ressalta-se que a primariedade do réu, por si só, não é suficiente para
a concessão da sua liberdade. Assim, mantenho a decisão de fls. 24, pelos seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de
revogação da prisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. - ADV: ALEXANDRE BESERRA SUBTIL (OAB 254047/SP)
Processo 0009990-65.2015.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado - Alan Pereira Lima - - Igor Santos
de Freitas - - Wanderson Teixeira de Melo - 1) Preliminarmente, DEFIRO a gratuidade de justiça aos réus, diante da declaração
de item ‘2’ de fls. 109. Anote-se. 2) Concedo, ainda, o prazo de 05 (cinco) dias para regularização processual do réu Wanderson
Teixeira de Melo (item ‘27’ de fls. 114), uma vez que só constam procurações outorgadas pelos réus Alan e Igor, respectivamente,
às fls. 08 do penúltimo apenso e 14 do último apenso. 3) Tendo em vista que o réu Wanderson constituiu patrona, cancele-se
a nomeação de fls. 105. Deixo de arbitrar honorários para o nobre patrono, uma vez que não houve a prática de nenhum ato
processual. 4) No mais, mantenho o recebimento da denúncia, porque ainda há nos autos a prova da materialidade do crime
e indícios de autoria que recaem sobre os réus. As alegações feitas em defesa preliminar confundem-se com o mérito e como
tal deverão ser apreciadas durante a instrução processual. Designo audiência de instrução para o dia 19 de abril de 2016, às
16:30 horas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 5) INDEFIRO, outrossim, o pedido de expedição de alvarás de solturas
clausulados, formulado no item ‘24’ às fls. 114, uma vez que não houve alteração na situação fática dos réus. 6) DEFIRO, por
fim, a oitiva das testemunhas arroladas às fls. 115, que deverão ser trazidas à audiência independentemente de intimação (item
‘26’ de fls. 114). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. - ADV: FLAVIA CRISTINA FONSECA DE MORAIS (OAB 264795/SP),
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 237245/SP)
Processo 0009990-65.2015.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado - Alan Pereira Lima - - Igor Santos
de Freitas - - Wanderson Teixeira de Melo - Certidão de fls. 29: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada
em desfavor de IGOR SANTOS FREITAS. O Ministério Público manifestou-se no sentido do indeferimento do pleito (fls. 24 e
verso). É o breve relato. FUNDAMENTO e DECIDO. O fato do réu ser primário, possuir ocupação lícita e residência fixa não
importa, obrigatoriamente, na sua soltura. Também não importa na sua soltura o fato do acusado estar passando por tratamentos
médicos em virtude de acidente sofrido. Consta dos autos que o réu, na companhia de Alan Pereira Lima e Wanderson Teixeira
de Melo, subtraíram bens das vítimas Luciane Vieira Furtado Pedrosa, Ricardo Machado Pedrosa e Antonio Jorge da Silva
Lima, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo. Consta, ainda, que os réus entraram na residência das vítimas
Ricardo e Luciane, confinando todos, inclusive a vítima Antonio, que se encontrava no local, na sala da residência, portando
arma de fogo e anunciando o roubo. Enquanto as vítimas estavam confinadas, vasculharam a residência e subtraíram alguns
bens. A polícia militar chegou ao local e rendeu os indiciados. Consta, outrossim, que o acusado Igor portava uma arma de fogo
com 4 (quatro) munições, assim como 4 (quatro) aparelhos celulares marca motorola. Consigno que as vítimas reconheceram
os réus perante a autoridade policial (fls. 16 do Flagrante). As vítimas também reconheceram os objetos subtraídos (fls. 35 do
Flagrante). Diante das circunstâncias do fato, a prisão preventiva do réu é medida necessária para a garantia da ordem pública.
Ante o exposto, mantenho a decisão proferida à fls. 58 do flagrante, pelos seus próprios fundamentos, e INDEFIRO o pedido
formulado em favor de IGOR SANTOS FREITAS. - ADV: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 237245/SP), FLAVIA CRISTINA
FONSECA DE MORAIS (OAB 264795/SP)
Processo 0010749-63.2014.8.26.0268 - Inquérito Policial - Estelionato - J.P. - F.R. - Fls. 193: defiro. - ADV: ANA PAULA DE
MORAES (OAB 275626/SP)
Processo 0077015-70.2015.8.26.0050 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - LEANDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
e outro - Intime-se a defesa, na ordem da denúncia, a apresentar resposta escrita no prazo legal. - ADV: CARLA ROSA DE
ARIMATHÉA DOS SANTOS (OAB 321586/SP)
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA WAISHAUPT DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0192/2015
Processo 0000390-88.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Gratificações Estaduais Específicas - Francisco Paulino
- Fazenda do Estado de São Paulo e outro - Vistos. Primeiro, intime-se a Fazenda Estadual para que, no prazo de 5 dias,
informe o andamento do pagamento do crédito do requerente da ação, já que ultrapassado o prazo para cumprimento da RPV,
bem como restou infrutífero o sequestro determinado nos autos. Int. - ADV: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP),
BEATRIZ COUTO TANCREDO (OAB 301498/SP), TALLES SOARES MONTEIRO (OAB 329177/SP)
Processo 0000954-96.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Maura Pimenta de
Morais Arias e outro - Sul America Aetna Seguros e Previdencia S/A - Vistos. Por ora, cumpra-se o já determinado às fls. 178.
Int. - ADV: ELIAS ALHADAS DOS SANTOS (OAB 333273/SP), TICIANA SCARAVELLI FREIRE (OAB 273404/SP)
Processo 0003524-89.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - VALDENILDO
PINTO DA SILVA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Fls. 119. Manifeste-se a Fazenda Estadual sobre
os cálculos apresentados pelo exequente. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: TALLES SOARES MONTEIRO (OAB 329177/SP), MÁRCIO
ROGÉRIO VANALLI (OAB 209302/SP)
Processo 0005041-95.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - Jose
Elinaldo Martins Firmiano - Eletropaulo Metropolitana - Vistos. Certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença, se o
caso. Após, conclusos para apreciação da petição de fls. 69/70. Int. - ADV: ROGERIO BARROS GUIMARÃES (OAB 239989/SP),
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (OAB 237754/SP)
Processo 0005925-27.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Carolina
Correia dos Santos Oliveira - Centro Universitario Italo Brasileiro - Vistos. Defiro o pedido de assistência Judiciária a favor da
autora. Anote-se. Recebo o recurso de fls. 90/94, no efeito devolutivo, com respectivo processamento. Intime-se a recorrida
para oferecer as contra razões no prazo de 10 dias. - ADV: WALTER AUGUSTO BECKER PEDROSO (OAB 112733/SP), TALITA
SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)
Processo 0006380-89.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Edivaldo Ledes de Souza Vistos. Melhor revendo os autos noto que o autor estava ausente à audiência realizada no dia 16/10/2015 (ata - fls. 28). Naquela
oportunidade a requerida esteve presente já que devidamente intimada (certidão- fls. 26/27). O autor, por sua vez, também foi
devidamente intimado através de seu patrono, conforme certidão de fls. 21, não havendo qualquer justificativa para sua ausência.
Apresenta apenas razões estranhas ao feito (fls. 29/30), alegando que a ré não havia sido citada e pleiteando a redesignação, o
que não ocorreu, tanto que a requerida se fez presente em audiência. Entendo, portanto, injustificada a ausência do requerente.
Com isso, tendo em vista a ausência do autor à audiência de instrução e julgamento, embora regularmente intimado através de
seu patrono, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, autorizo
o desentranhamento, pelo patrono do autor, dos documentos que instruíram a inicial. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. ADV: MARCIO ALVES DA SILVA (OAB 366123/SP)
Processo 0006394-73.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Edivaldo Ledes de Souza
- Certifico e dou fé que a audiência foi redesignada para o dia 11/03/2016 às 10:50h - Sala de Audiência 35, no endereço da
vara. As partes devem comparecer munidas de documentos de identificação, bem como, os pertinentes ao processo. A ausência
injustificada do autor acarretará na extinção do feito e à condenação ao pagamento das custas processuais vigente. INTME-SE
o autor. - ADV: MARCIO ALVES DA SILVA (OAB 366123/SP)
Processo 0006485-66.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - BANCO BRADESCO SA e outro - VISTOS. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento e Decido. MARCELO DA ROCHA CRUZ move ação declaratória c.c. indenizatória contra BANCO BRADESCO
e SERASA S/A aduzindo, em suma, que ao tentar realizar um financiamento descobriu que seu nome estava negativado por
dívida que desconhecia e sequer foi notificado previamente. Pede a declaração de inexistência da dívida, a exclusão do seu
nome dos órgãos de proteção ao crédito e ser indenizado pelos danos morais. As rés contestaram. O BANCO BRADESCO, em
suma, alega a efetiva contratação pelo autor, firmando um contrato de renegociação de dívida, no qual restou inadimplente na
parcela de setembro/2013, sendo lícita a cobrança. Pede a improcedência. A corré SERASA sustenta, por sua vez, que emitiu
a prévia notificação no endereço fornecido pelo credor, no caso o corréu Banco Bradesco. A ação é improcedente. Em relação
ao Banco Bradesco, sem delongas, em análise aos contratos trazidos (fls. 106/113), noto que a assinatura lá firmada é do autor.
No mais, e primordial, é a declaração em audiência de instrução e julgamento (ata fls. 146), em que o autor reconhece suas
assinaturas, e pleiteia a alteração da inicial para que conste apenas a ausência de prévia notificação. Com isso, existente a
dívida e lícita a cobrança por parte do banco credor, que pode negativar o nome do autor. Não houve ato ilícito, portanto não há
danos a indenizar por parte de referida corré. Quanto à corré SERASA o único ato que poderia implicar na sua responsabilidade
perante o requerente no presente feito, é a ausência de prévia notificação da negativação do seu nome, prevista pelo artigo 43,
§ 2º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a expressa exigência da prévia comunicação do consumidor acerca
da abertura do cadastro contra ele. E pelos documentos trazidos às fls. 81/88, noto que a requerida SERASA cumpriu o que a
lei lhe impõe. Ressalto que tais documentos não foram produzidos de forma unilateral, mas sim pelos Correios. Comprova que
encaminhou a notificação prévia, em endereço fornecido pelo credor, ou seja, os órgãos de proteção ao crédito não têm o dever
de diligenciarem se os endereços que lhe são fornecidos estão corretos ou defasados, até porque, pelos contratos apresentados
pelo banco Bradesco, o endereço equivale àquele declarado quando da assinatura do contrato pelo próprio autor, que em caso
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de alteração de endereço, deveria ter tomado as providências para mudar seu cadastro nas instituições financeiras. Nestes
termos, entendo que a corré SERASA também não cometeu qualquer ato ilícito que pudesse gerar a indenização pretendida pelo
autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo
Civil. Deixo de arbitrar verba honorária, por ser incabível na espécie (artigo 55, da Lei n. 9.099/95). Anoto que em caso de
recurso o valor do preparo deverá ser recolhido, independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e
deverá corresponder à soma das parcelas nos incisos I e II do art. 4º da Lei n. 11.608/03, sendo no mínimo 5UFESP’spara cada
parcela, bem como despesas com porte de remessa e retorno dos autos. P.R.I.C. - ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB
86908/SP), RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP), MATHEUS STARCK DE MORAES (OAB 316256/SP)
Processo 0006767-07.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos de Ensino - Thiago
Teles dos Santos - Anhanguera Educacional LTDA - Fls. 114/145: oficio resposta do MEC, manifestem-se as partes no prazo
de cinco dias. - ADV: ANDREIA MOREIRA MARTINS (OAB 268509/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB
302356/SP)
Processo 0007572-57.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Reflorestadora e
Comercio Xavier Ltda - Vistos. Fls. 52/53. Indefiro a citação na pessoa da advogada descrita na petição, já que com a análise
dos contratos trazidos com a inicial, bem como do contrato social anexado às fls. 42/43, não há prova de que a mesma tem
poderes para receber tal citação. O único, por ora, com poderes para receber a citação é o sócio Alair Rosalino Vieira. Informe
o requerente novo endereço da autora no prazo de 5 dias, sob pena de restar prejudicada a realização da audiência designada
nos autos. Int. - ADV: ALINE APARECIDA DA SILVA GOMES (OAB 338982/SP)
Processo 0007855-80.2015.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Maria Aparecida Fernandes Vistos. Manifestem-se as rés quanto os documentos apresentados pela autora, no prazo comum de 10 dias. Após, regularizados
os autos, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES (OAB 324530/SP)
Processo 0009946-80.2014.8.26.0268 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Mauricio Grave Delavia
- BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Vistos. Fls. 162. Diante do quanto certificado, intime-se o exequente a devolver nos
autos o valor de R$ 727,73 no prazo de 15 dias. Intime-se. - ADV: ROGÉRIO OLIVEIRA QUEIROZ (OAB 281709/SP), EVANDRO
MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1009951-65.2014.8.26.0016 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - LEANDRO APARECIDO
PEREIRA DE SOUZA - Vistos, Fls. 82/84. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, só
é admitida em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
A simples inexistência de bens suficientes da pessoa jurídica para adimplir uma obrigação ou a dificuldade de alienação dos
existentes não caracteriza, por si só, abuso de personalidade pelos sócios a justificar sua desconsideração. Ademais, não
foram esgotadas as possíveis tentativas de localização de bens, já que sequer expedido mandado de penhora nos autos. Ante
o exposto, INDEFIRO o pedido. Indique, o exequente, em 10 dias, bem a penhorar ou requeira o que de direito. No silêncio,
tornem conclusos para extinção (Lei 9.099/1995, art. 53, §4º). Int. - ADV: EDUARDO SALUM FARIA (OAB 228575/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA WAISHAUPT DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0002329-69.2014.8.26.0268 - Termo Circunstanciado - Ameaça - C.S. - Aos 16 de dezembro de 2015, nesta cidade
e Comarca de Itapecerica da Serra/SP, no prédio do Fórum local e respectiva sala de audiências do Juizado Especial Criminal
da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, onde presente se encontrava a Excelentíssima Senhora DRA. PATRICIA DE ASSIS
FERREIRA BRAGUINI, comigo, Escrevente, ao final assinada. Iniciados os trabalhos e feito o pregão às 15:30h horas, verificouse a PRESENÇA do DD. representante do Ministério Público DRA LETÍCIA STUGINSKI STOFFA, AUSENTE a ré CRISLAINE
SILVA, PRESENTE o advogado nomeado pela OAB que ora o assiste DR(ª): Adriano Damião da Silva OAB/SP 213842/SP,
AUSENTE a testemunha Monique Evani Miranda e AUSENTE a vítima Eliana Santos Ramos. Iniciados os trabalhos restou a
presente prejudicada ante a ausência da ré e das testemunhas não intimadas. A seguir, pela MM. Juíza de Direito, foi decidido:
Redesigno a presente para 16 de março de 2016 às 15:30 horas. Intime-se a ré e as testemunhas arroladas. Nada mais. E, do
que para constar, Eu, Paulo Rubens Lopes Cavalheiro, Escrevente técnico judiciário, digitei e assino o presente, do que dou fé.
MM. Juíza: Promotora: Defensor: - ADV: ADRIANO DAMIÃO DA SILVA (OAB 213842/SP)
Processo 0002767-61.2015.8.26.0268 - Termo Circunstanciado - Lesão Corporal - J.P. - TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR
Processo nº:0002767-61.2015.8.26.0268 AUTOR/ES (A)S DO FATORonald Lourenço de Souza; do sexo Masculino Data da
audiência:03/12/2015 às 15:00h Aos 03 de dezembro de 2015, às 15:00h, nesta cidade e Comarca de Itapecerica da Serra/SP,
no prédio do Fórum local e respectiva sala de audiências do Juizado Especial Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP,
onde presente se encontrava a Excelentíssima Senhora DRA. PATRICIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI, comigo, Escrevente,
ao final assinado. Iniciados os trabalhos e feito o pregão às 15:00h horas, verificou-se a PRESENÇA do (a) DD. representante
do Ministério Público DR. (ª) LETÍCIA STUGNSKI STOFFA, AUSENTE o/s (a)s autor/es (a) do fato Ronald Lourenço de Souza;
do sexo Masculino, PRESENTE o (a) advogado (a) nomeado (a) pela DEFENSORIA PÚBLICA para o plantão desta data DR.
(ª) NANCY APARECIDA PEREIRA ANDRADE DE SOUZA OAB/SP 107.303. Iniciados os trabalhos. Pelo (a) representante do
Ministério Público foi dito que: MM. Juíza, diante do não comparecimento do autor do fato RONALD, embora devidamente citado
e intimado, conforme se verifica às fls. 69-70, requeiro o prosseguimento do feito. Quanto ao autor dos fatos ALEXANDRE, reitero
o parágrafo 3º da manifestação de fls. 65. A seguir pela MM. Juíza de Direito foi dito o seguinte: Defiro o quanto pretendido pela
Representante do Ministério Público, para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2016, às 14:00hs.
Providencie a serventia o necessário. Cite-se e intime-se. Quanto ao autor dos fatos ALEXANDRE, diante da concordância da
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do Ministério Público, defiro o pedido de parcelamento de fls. 31-32. Intime-se a respectiva parte para adimplemento das demais
parcelas da transação penal nos moldes ajustados. Nada mais. E, do que para constar. Eu, Sarah De Castro Caldeira digitei
o presente, do que dou fé. MM. Juíza: Promotor(a) de justiça: Defensor (a): - ADV: BRUNO CASSIO DE SA BONFIM (OAB
347974/SP)
Processo 0003676-40.2014.8.26.0268 - Termo Circunstanciado - Ameaça - A.N.V. - Aos 16 de dezembro de 2015, nesta
cidade e Comarca de Itapecerica da Serra/SP, no prédio do Fórum local e respectiva sala de audiências do Juizado Especial
Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, onde presente se encontrava a Excelentíssima Senhora DRA. PATRICIA DE
ASSIS FERREIRA BRAGUINI, comigo, Escrevente, ao final assinada. Iniciados os trabalhos e feito o pregão às 15:00h horas,
verificou-se a PRESENÇA da DD. representante do Ministério Público DRA LETÍCIA STUGINSKI STOFFA, AUSENTE o réu
Alexandre Negrão da Veiga, AUSENTE a advogada nomeada pela OAB que ora o assiste DR(ª): Carla Rosa de Arimathéa
dos Santos OAB/SP 321586/SP AUSENTE as testemunhas Anderson Silva Duarte e Almir Barbosa de Jesus. Iniciados os
trabalhos restou a presente prejudicada ante a ausência do réu, testemunhas e defensora não intimados. A seguir, pela MM.
Juíza de Direito, foi decidido: Redesigno a presente para 16 de março de 2016 às 15:00 horas. Cite-se e intime-se o réu,
requisitando-o, bem como às testemunhas. Nada mais. E, do que para constar, Eu,Paulo Rubens Lopes Cavalheiro, Escrevente
técnico judiciário, digitei e assino o presente, do que dou fé. MM. Juíza: Promotora: - ADV: CARLA ROSA DE ARIMATHÉA DOS
SANTOS (OAB 321586/SP)
Processo 0006105-43.2015.8.26.0268 - Termo Circunstanciado - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético R.B.O. - Vistos. Preenchidos os requisitos legais para concessão dos benefícios previstos no artigo 76 da Lei 9.099/95, designo
audiência preliminar para o dia 29 de fevereiro de 2015, às 15:50 horas. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO DE BORBA (OAB
328796/SP)
Processo 0011513-54.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011513) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções
Penais - A.R.S. - Vistos. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se certidão de honorários, intimando-se para sua
retirada, bem como proceda-se ao cálculo da condenação, sendo que a prestação pecuniária deverá beneficiar à Creche Branca
de Neve e os dez dias multa deverão ser recolhidos ao Fundo Penitenciário. Intime-se por edital, findo o prazo, tornem os autos
conclusos. - ADV: LEANDRO SOARES DE JESUS CASACCHI (OAB 274110/SP)
Processo 0011717-30.2013.8.26.0268 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - R.F. - Vistos.
Registre-se o V. Acórdão. No mais, designo audiência de advertência, nos moldes da condenação, para o dia 03 de fevereiro
de 2016, às 13:50 horas. Intime-se. - ADV: PEDRO LUIZ DA SILVA (OAB 160794/SP), FATIMA SEBASTIANA GARIANI (OAB
217605/SP)

Colégio Recursal
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO
Nº 0001054-11.2015.8.26.0152 - Processo Físico - Recurso Inominado - Cotia - Recorrente: Telefônica Brasil S/A Recorrido: VITOR ROBERTO CHIARELLA - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Negaram provimento ao recurso. V. U. (Para
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.
br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser
remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco do Brasil S.A. ou
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004 do CSM. - Advs:
Helder Massaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP)
Nº 0001409-21.2015.8.26.0152 - Processo Físico - Recurso Inominado - Cotia - Recorrente: MUNICÍPIO DE COTIA Recorrida: FERNANDA MARIA BARROS SILVA - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Deram provimento em parte ao recurso.
Por maioria de votos. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de
Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal
Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou
outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento
831/2004 do CSM. - Advs: Paula Martins de Brito (OAB: 313573/SP) - Leticia Gonçalves Andrade (OAB: 329091/SP)
Nº 0001541-46.2014.8.26.0271 - Processo Físico - Recurso Inominado - Itapevi - Recorrente: Cristiane Miranda - Recorrido:
TELEFONICA VIVO - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Deram provimento ao recurso. V. U. (Para eventual interposição
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br);
e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela
“D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004 do CSM. - Advs: Mariângela Freitas de Abreu
(OAB: 268991/SP) - Eduardo Costa Bertholdo (OAB: 115765/SP)
Nº 0003689-20.2013.8.26.0609 - Processo Físico - Recurso Inominado - Taboão da Serra - Recorrente: IVAN DE JESUS
QUADOS - Recorrido: JOSE AUGUSTO MENEZES - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Negaram provimento ao recurso.
V. U. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento
da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
<http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos
que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco
do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004 do
CSM. - Advs: Evan Valeriano de Souza (OAB: 207014/SP) - Nilton Augusto da Silva (OAB: 244212/SP)
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Nº 0004143-38.2013.8.26.0176 - Processo Físico - Recurso Inominado - Embu das Artes - Recorrente: Fernando Teodoro
da Silva - Recorrida: TIM CELULAR S/A - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Deram provimento ao recurso. V. U. (Para
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.
br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser
remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco do Brasil S.A. ou
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004 do CSM. - Advs:
Fernando Teodoro da Silva (OAB: 122945/SP) - Antonio Rodrigo Sant Ana (OAB: 234190/SP)
Nº 0005195-35.2014.8.26.0176 - Processo Físico - Recurso Inominado - Embu das Artes - Recorrente: Instituto Paulista
Adventista de Educação e Assistência Social - Recorrido: SANDRA MITSUOKA - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Negaram
provimento ao recurso. V. U. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na
Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo
Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias
ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código
140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e
Provimento 831/2004 do CSM. - Advs: Adriana Cristina França Leite de Carvalho (OAB: 134958/SP) - Sergio Maciel de Oliveira
(OAB: 54707/SP)
Nº 0006252-31.2013.8.26.0271 - Processo Físico - Recurso Inominado - Itapevi - Recorrente: LUIZ ANTONIO REDONDANO
LIBERTUCCI - Recorrido: FERNANDO BRUNI CORBETT MOREIRA - Recorrido: Marcelo Marque Libertucci - Magistrado(a)
Alena Cotrim Bizzarro - Negaram provimento ao recurso. V. U. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar
o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para
os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa
e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF,
de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004 do CSM. - Advs: Emerson Bortolozi (OAB: 212243/SP) - Dagmar Fidelis (OAB:
51299/SP) - Vanessa Sacramento dos Santos (OAB: 199256/SP)
Nº 0006408-19.2013.8.26.0271 - Processo Físico - Recurso Inominado - Itapevi - Recorrente: Prefeitura do Município de
Itapevi (Serviço Funerário de Itapevi) - Recorrido: Cristiane de Oliveira Vieira - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Negaram
provimento ao recurso. V. U. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na
Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo
Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias
ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código
140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e
Provimento 831/2004 do CSM. - Advs: Celio Romao Araujo - Wagner dos Santos Lendines (OAB: 197529/SP) - Vicente Martins
Bandeira (OAB: 158741/SP) - Suely Aparecida Giannini Borges (OAB: 264054/SP)
Nº 0006448-33.2014.8.26.0152 - Processo Físico - Recurso Inominado - Cotia - Recorrente: FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - Recorrida: ELVIRA DE FÁTIMA PIRES MELLO - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Deram
provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o
recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para
os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa
e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF,
de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004 do CSM. - Advs: Talles Soares Monteiro (OAB: 329177/SP) - Tatiana Batista da
Silva (OAB: 251865/SP)
Nº 0006708-97.2014.8.26.0609 - Processo Físico - Recurso Inominado - Taboão da Serra - Recorrente: José Avelino Filho
- Recorrido: Banco Itaú S/A - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Negaram provimento ao recurso. V. U. Houve sustentação
oral - Dr. Wilson Pedro Pereira da Silva (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$
0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que
contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em
guia FEDTJ, código 140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho
de 2015 e Provimento 831/2004 do CSM. - Advs: Valdemar Gabriotti (OAB: 243784/SP) - Eduardo Chalfin (OAB: 241287/SP)
Nº 0009571-39.2014.8.26.0152 - Processo Físico - Recurso Inominado - Cotia - Recorrente: FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - Recorrida: MARIA TERESA DORACIOTTO BONINI L. SILVA - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro Deram provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar
o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para
os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa
e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF,
de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004 do CSM. - Advs: Jacqueline Schroeder de Freitas Araujo (OAB: 184109/SP) Tatiana Batista da Silva (OAB: 251865/SP)
Nº 0902649-50.2012.8.26.0176 - Processo Físico - Recurso Inominado - Embu das Artes - Recorrente: MICHELE BARBIONI
ROCHA - Recorrido: BANCO ABN ANRO REAL S/A - Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS - PCG - BRASIL MULTICARTEIRA - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Deram provimento ao recurso.
V. U. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento
da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
<http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos
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que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6 no Banco
do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento 831/2004
do CSM. - Advs: Marcos Rogerio Foresto (OAB: 239525/SP) - Vagner Ferrarezi Pereira (OAB: 264067/SP) - Evelise Aparecida
Menegueco Medina Bezerra (OAB: 96951/SP) - Acacio Fernandes Roboredo (OAB: 89774/SP) - Jorge Donizeti Sanchez (OAB:
73055/SP) - Rafael Barioni (OAB: 281098/SP)
RETIFICAÇÃO
Nº 0004069-09.2014.8.26.0609 - Processo Físico - Recurso Inominado - Taboão da Serra - Recorrente: Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - Recorrido: Gelson Alves Martins - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro - Acolheram
os embargos. V. U. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de
Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal
Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou
outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento
831/2004 do CSM. - Advs: Benedicto Celso Benicio (OAB: 20047/SP) - Benedicto Celso Benicio Junior (OAB: 131896/SP) Andreia Cesario de Jesus Cristillo (OAB: 262518/SP) - Cristiane Husz (OAB: 157671/SP)
Nº 0005667-95.2014.8.26.0609 - Processo Físico - Recurso Inominado - Taboão da Serra - Recorrente: Paulo Marques
Rocha - Recorrido: Wms Supermercados do Brasil Ltda - Maxxi Taboao da Serra - Magistrado(a) Alena Cotrim Bizzarro Acolheram os embargos. V. U. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na
Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo
Tribunal Federal ( <http://www.stf.jus.br> www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias
ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código
140-6 no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 554 do STF, de 11 de junho de 2015 e Provimento
831/2004 do CSM. - Advs: Melissa Hataka da Cruz (OAB: 212309/SP) - João Loyo de Meira Lins (OAB: 319936/SP)

ITAPETININGA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPETININGA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000048-52.2016.8.26.0269
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Paulo José Meyer Ferreira
ADVOGADO : 130052/SP - Miriam Krongold Schmidt
REQDO
: Eduardo Daher
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000051-07.2016.8.26.0269
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Jose Benedito Monteiro
ADVOGADO : 80795/SP - Jose Benedito Monteiro
IMPTDA
: Delegado de Polícia do 2º Dp de Itapetininga
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000049-37.2016.8.26.0269
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : 301497/SP - Simone Massilon Bezerra
EMBARGDO : Carlos Assis Cattel
ADVOGADO : 176311/SP - Gisleine Ianaconi Tirolla Paulino
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000050-22.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Sandra Moreira do Amaral
ADVOGADO : 277306/SP - Milena Sola Antunes
REQDO
: Banco Panamericano S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000052-89.2016.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.J.P.G.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: B.P.G.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
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PROCESSO :1000053-74.2016.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: P.H.N.O.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: F.E.N.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000054-59.2016.8.26.0269
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Alexandre Donizeti Molinari
ADVOGADO : 319012/SP - Laureane Ferraz
AUTHERANÇA : Sueli Diniz Ruivo
VARA:2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000055-44.2016.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Siquelero Auto Posto Ltda
ADVOGADO : 291572/SP - Nathalia Maria Augusto da Silva
EXECTDO
: Celio Biondo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000056-29.2016.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Siquelero Auto Posto Ltda
ADVOGADO : 291572/SP - Nathalia Maria Augusto da Silva
EXECTDO
: Natalino Biondo Me
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000057-14.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Carlos Daniel Antunes
ADVOGADO : 86709/SP - Jose Carlos Menk
REQDO
: Fazenda do Municipio de Itapetininga
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000058-96.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Angelo Orlando Monteiro
ADVOGADO : 334275/SP - Rafael Siqueira Oliveira
REQDO
: Jone Alexander Ferraz
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000059-81.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Nadir Batista Rodrigues
ADVOGADO : 372753/SP - Amanda Cristiane Leme
REQDO
: Luiza Cred-Magazine Luiza
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000061-51.2016.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.O.C.
ADVOGADO : 232678/SP - Osnilton Soares da Silva
REQDO
: M.A.C.
VARA:2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000062-36.2016.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: R.P.L.A.
ADVOGADO : 314744/SP - Willian Rodrigues Sampaio
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000063-21.2016.8.26.0269
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: H P Filho Comércio e Serviços Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000064-06.2016.8.26.0269
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Maria Ines Lopes de Meira
: 116621/SP - Edemir de Jesus Santos
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REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000065-88.2016.8.26.0269
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: C.A.D.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: A.R.C.S.
VARA:2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :0000136-10.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Neide Ferreira Souza de Campos
REQDO
: Cristhian Roberto de Meira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000137-92.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jurandir Piovan
REQDO
: Serralheria Santana
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1009927-20.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Benedito de Barros
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009929-87.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Marcelo de Souza Nogueira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009931-57.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Arielson da Silva Otavio
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1000066-73.2016.8.26.0269
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Paulo de Tarso Sampaio Rocha
ADVOGADO : 110330/RJ - Fernanda Fampa Sampaio Rocha
AUTHERANÇA : Maria Aparecida Sampaio
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000067-58.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Regina Célia Monteiro
ADVOGADO : 80795/SP - Jose Benedito Monteiro
REQDO
: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000068-43.2016.8.26.0269
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: P.T.S.R.
ADVOGADO : 110330/RJ - Fernanda Fampa Sampaio Rocha
REQDA
: G.M.S.R.
VARA:2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1009802-52.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Rofino Paulo Medeiros
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009983-53.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Terras do Alambari Empreendimentos Imobiliários LTDA
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO

:1000069-28.2016.8.26.0269
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gabriela Lopes Nascimento
ADVOGADO : 135691/SP - Celso Antonio Vieira Santos
REQDO
: Luiz Roberto da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000138-77.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Priscila Aparecida Meira Alexandre
REQDO
: Daisy de Cassia Leme
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000070-13.2016.8.26.0269
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: P.E.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: I.A.D.E.
VARA:2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1009781-76.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Taro Oi
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009784-31.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Jose Felicio
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000099-80.2016.8.26.0269
CLASSE
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE
: I.F.S.
REQDO
: A.S.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1009586-91.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: I.K.C.
ADVOGADO : 67024/SP - Renato Jose Soares
EXECTDO
: E.H.C.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1009979-16.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Terras do Alambari Empreendimentos Imobiliários Ltda.
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009772-17.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Taro Oi
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009759-18.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Regina Alves Vieira Paula
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009761-85.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Taro Oi
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009762-70.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Carlos Oliveira Proença
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :1009763-55.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Maria Aparecida Santos Leite
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009775-69.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Vicente Lopes
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009787-83.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Juliana Menezes
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009788-68.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Fernando Carlos Cavalcanti de Araújo
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009789-53.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Narciso Rodrigues de Barros
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009790-38.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: João Carlos
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009791-23.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Juliano de Campos Vieira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009792-08.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Celso Camilo
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009793-90.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Nair Aparecida da Conceição
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009794-75.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Walter Antonio dos Santos
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009795-60.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Arnaldo Diniz Valentin
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009796-45.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Luiza Maria de Oliveira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE

:1009797-30.2015.8.26.0269
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Orlando Magalhães
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009798-15.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Jose Vieira Bueno
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009799-97.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Neide S Ferreira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009800-82.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Salvador Antonio Pinto
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009801-67.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Rosaria Soares Barbosa
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009803-37.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Vilarino Rodrigues
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009804-22.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Elio Fernandes Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009805-07.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Jose Roberto Percause
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009808-59.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Francisca Vieira Araújo
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009809-44.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Maria Aparecida Pires Meira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009811-14.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Josil Pires Almeida
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009812-96.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Jair do Amaral
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
EXECTDA

:1009813-81.2015.8.26.0269
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
: Maria Barbosa dos Santos
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VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009814-66.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Darci Ferreira da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009815-51.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Luciano Fabiano Mota
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009816-36.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Lea Bezerra de Carvalho
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009817-21.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Espolio de Fukue Yamamoto
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009824-13.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Divaldi Rodrigues da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009828-50.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Alessandro de Almeida
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009829-35.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Antonio Roberto da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009833-72.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Sueli Ribeiro de Matos
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009834-57.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Antonio Porto Rosa Filho
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009835-42.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Newton e Gino Franchini
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009837-12.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Jose Antonio Santiago
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009838-94.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Francisco Paulo Fogaça
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :1009839-79.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Leandro Antunes Lopes
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009840-64.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Antonio Carlos Correa Itapetininga
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009841-49.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: João Renato Sueiro
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009843-19.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Inovarhe Trabalho Temporario Ltda.
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009844-04.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Daf Representação Comercial Ltda.
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009847-56.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Vila Chã Representação Comercial de Generos Alimentícios Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009849-26.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Daniel Moreira Antunes Junior
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009850-11.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Carlos Luiz de Araújo
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009852-78.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Carlos Magno de Carvalho Itapetininga Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009853-63.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Rodrigo Cesario e Macedo Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009854-48.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: I.b.f. Iannaconi Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009855-33.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: E. S. Vieira Itapetininga Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE

:1009856-18.2015.8.26.0269
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Giacomo Kenji Takashi Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009857-03.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Salvia & Meikan Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009858-85.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Waldemir de Jesus Bueno Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009859-70.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Pires Fabrica de Calhas Ltda. - Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009860-55.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Jv Engenharia Comércio e Construções Ltda Epp
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009861-40.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Ollin Serviços de Saude Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009864-92.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Itacam Diesel Ltda. Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009865-77.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Alexandre Rosa Galvão Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009866-62.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Jose Rocha Fogaça Martins Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009867-47.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Clinica Santa Isabel Serviços Médicos Ltda.
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009869-17.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Unimed de Itapetininga Cooperativa de Trabalho Medico
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009870-02.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Elcio de Queiroz Clemente Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
EXECTDO

:1009871-84.2015.8.26.0269
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
: Industria de Com de Calhas Irmãos Pires Ltda.
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VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009872-69.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Sergio Tadeu de Camargo Machado
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009874-39.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Gestão Trabalho Temporário Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009878-76.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Ednelson Silva Rosa
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009879-61.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Haley Trench Júnior Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009880-46.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: R. Castilho da Silva
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009914-21.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Ana Paula Lisboa Ferreira Levy
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009915-06.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Ortila de Souza Alexandre
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009916-88.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Patricio Nascimento de Souza
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009917-73.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Carlos Gomes Alberto
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009918-58.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Camilo Vieira Neto
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009920-28.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: João Desiderio de Andrade
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009921-13.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Cicero Parrilha
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :1009923-80.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Augusta Maria Leite
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009925-50.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Luiz Ezidio Ferreira Filho
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009926-35.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: José Carlos Rodrigues
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009980-98.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDA
: Kelly Cristina de Souza
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009982-68.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDA
: Sonia Aparecida de Oliveira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :0000158-68.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Luiz dos Santos
REQDO
: José Heleno Xavier de Oliveira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1009862-25.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Djg Itapê Edições Culturais Ltda Me
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009984-38.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDA
: Laura Scalabrelli
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1000060-66.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.O.C.
ADVOGADO : 232678/SP - Osnilton Soares da Silva
REQDO
: F.M.I.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :1009985-23.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Terras do Alambari Empreendimentos Imobiliários Ltda.
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1000071-95.2016.8.26.0269
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Cleusa de Fátima Souza
ADVOGADO : 370570/SP - Juliana Serafim Piedade
AUTHERANÇA : Odair José de Sousa
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000072-80.2016.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria Silvia Mantovani Ponce
ADVOGADO : 330185/SP - Alvino Gabriel Novaes Mendes
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000073-65.2016.8.26.0269
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Silvio Norberto de Almeida
ADVOGADO : 180497/SP - Marcelo Ferreira
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1009810-29.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Roberto Fogaça A. Matheus
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009986-08.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDA
: Sandra Regina Magoga
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1000074-50.2016.8.26.0269
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Luiz Gonzaga Meira
ADVOGADO : 330185/SP - Alvino Gabriel Novaes Mendes
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000075-35.2016.8.26.0269
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.C.R.O.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: F.O.P.R.
VARA:1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1009987-90.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Jose Spartaco Malzoni Junior
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1000076-20.2016.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: H.C.H.
ADVOGADO : 79741/SP - Ceres Cavalcanti de Noronha
EXECTDO
: L.F.H.
VARA:2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1009786-98.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDA
: Rosalia de Assunção Vieira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009988-75.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDA
: Laura Scalabrelli
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009827-65.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Mauro Messias de Pina
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009875-24.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXECTDO
: Gestão Trabalho Temporário Ltda
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
EXECTDO

:1009932-42.2015.8.26.0269
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
: Benedito Mathias de Campos Neto
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

60

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

61

VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009933-27.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Elio Prestes Farias
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009934-12.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Engemag Engenharia e Arquitetura S/c Ltd
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009935-94.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Sucessores de Antonio de Barros Chauar
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009936-79.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Jose Paulo O. dos Santos
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009937-64.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDA
: Sonia Regina Ferreira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009938-49.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDA
: Denise Lopes Godoy
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009945-41.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: José Francisco Vieira
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
PROCESSO :1009946-26.2015.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
EXECTDO
: Valdeci Correa
VARA:SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCINA MARIA MEIRA BENTO CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 0022686-38.2012.8.26.0269 (269.01.2012.022686) - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos
e Décimos / VPNI - Cristina Aparecida Abe dos Santos - São Paulo Previdencia Spprev - Proc. nº 1348/12 Vistos. Forme-se
o 2º volume dos autos. Para prosseguimento do feito o exequente deverá apresentar a petição de requisitório no formato
digital, através do portal e-Saj (petição intermediária incidente processual), anexando as peças necessárias, registrando os
valores individualizados por credor e verba. Os ofícios requisitórios deverão observar rigorosamente as determinações contidas
nas Portarias nº 8.660, 8.941 e 9.095 da E. Presidência, e Comunicados nº 02/2014 e 01/2015, do DEPRE. Para o correto
preenchimento dos ofícios existe a “orientação para advogados” no seguinte endereço: www.tjsp.jus.br/institucional/depre/
default.aspx. Intime-se. - ADV: THIAGO CAMARGO GARCIA (OAB 210837/SP), LUIS ROBERTO CERQUINHO MIRANDA (OAB
77246/SP), ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCINA MARIA MEIRA BENTO CAMARGO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 0005862-67.2013.8.26.0269 (026.92.0130.005862) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Teodora e
outros - Notifico o procurador responsável pela retirada dos autos a devolvê-los no prazo de 48:00 horas, sob pena de busca e
apreensão. - ADV: ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA (OAB 314944/SP)
Processo 0006232-95.2003.8.26.0269 (269.01.2003.006232) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Jesabel Antunes
Batista - Jose Ricardo de Lima - Notifico o procurador responsável pela retirada dos autos a devolvê-los no prazo de 48:00
horas, sob pena de busca e apreensão. - ADV: DONATO PASSARO NETO (OAB 76290/SP)
Processo 0006600-07.2003.8.26.0269 (269.01.2003.006600) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Jose Benedito da Silva - Notifico o procurador responsável pela retirada dos autos a devolvê-los no
prazo de 48:00 horas, sob pena de busca e apreensão. - ADV: SUZETE MARTA SANTIAGO (OAB 113251/SP)
Processo 0007441-41.1999.8.26.0269 (269.01.1999.007441) - Procedimento Ordinário - Carlos Roberto Rodrigues Francisco de Morais e outro - Notifico o procurador responsável pela retirada dos autos a devolvê-los no prazo de 48:00 horas,
sob pena de busca e apreensão. - ADV: DANIEL HENRIQUE LOPES NEGRÃO (OAB 337565/SP)
Processo 0009699-43.2007.8.26.0269 (269.01.2007.009699) - Procedimento Ordinário - Otacilio de Campos Bicudo Instituto Nacional do Seguro Social - Notifico o procurador responsável pela retirada dos autos a devolvê-los no prazo de 48:00
horas, sob pena de busca e apreensão. - ADV: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI (OAB 160800/SP)
Processo 0020271-19.2011.8.26.0269 (269.01.2011.020271) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Mario
Augusto Dib - Instituto Nacional do Seguro Social - Notifico o procurador responsável pela retirada dos autos a devolvê-los no
prazo de 48:00 horas, sob pena de busca e apreensão. - ADV: ROGERIO MENDES DE QUEIROZ (OAB 260251/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GERALDO BENEDITO NUNES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 1004700-49.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Edinei Custódio Junior - Terra
Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária - Itapetininga I - Spe Ltda - - Jf Negócios Imobiliários - Fl. 160: Acolho a testemunha
apresentado pelo(a) autor(a). Após o recolhimento da diligência do oficial de justiça e do endereço que deverá ser providenciado
pela parte interessada, diga-se o requerente, intime-se ao comparecimento na solenidade, sob pena de condução coercitiva.
Ficam deferidos os benefícios do artigo 172 do CPC. - ADV: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (OAB 152165/SP), JOÃO
BATISTA SILVANO (OAB 346986/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA JOSE SOARES DA SILVA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 1000048-52.2016.8.26.0269 - Cautelar Inominada - Liminar - Paulo José Meyer Ferreira - Eduardo Daher - 1.
Determino que o autor: a) complemente o valor das custas processuais em R$ 11,50, porquanto o valor da UFESP em 2016 é
de R$ 23,55; e b) recolha a diligência do oficial de justiça. Prazo: 5 dias. 2. Os argumentos consignados na inicial são plausíveis
e estão amparados, em início de cognição, pelos documentos acostados as folhas 23/64. O perigo de demora patente, ante os
graves danos que poderão ocorrer na propriedade do autor caso haja queda das árvores plantadas no imóvel do requerido. Ante
o exposto, defiro a liminar para determinar que o requerido, no prazo de 15 dias, efetue a poda das árvores que se encontrem na
divisa dos imóveis e estejam na iminência de sofrer queda no imóvel do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00
(duzentos reais). 3. Cumprido o item “1”, cite-se e intime-se o requerido com as advertências legais. 4. Aguarde-se o decurso do
prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação principal (art. 806 do CPC). - ADV: MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT (OAB 130052/
SP)
Processo 1000051-07.2016.8.26.0269 - Mandado de Segurança - Liberação de Veículo Apreendido - Jose Benedito Monteiro
- Delegado de Polícia do 2º Dp de Itapetininga - Jose Benedito Monteiro - 1. Determino que o impetrante recolha as custas
processuais, no prazo 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Processe-se sem liminar, porquanto ausente o “risco”
da irreversibilidade da medida caso a liminar não seja concedida. O impetrante carece, pois, dos elementos necessários para
obter a liminar pretendida (artigo 7, III, da Lei 12.016/09), porquanto o veículo apreendido é objeto de investigação criminal, não
restando demonstrada, em início de cognição, a prática de abuso de poder ou ilegalidade cometida pela autoridade impetrada.
Consigne-se, por oportuno, que o veículo está registrado em nome de terceiro. Posto isto, não obstante os argumentos lançados
pelo impetrante, denego a liminar. - ADV: JOSE BENEDITO MONTEIRO (OAB 80795/SP)
Processo 1003791-07.2015.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A Gilberto Luiz Pilatti - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Vista ao exequente para que se manifeste nos autos sobre o cumprimento do
item 5 do r. despacho de fl. 52/53. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 1003791-07.2015.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A Gilberto Luiz Pilatti - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ciência ao exequente das datas designadas para leilão de 116 vacas nelores
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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puras: o 1º pregão terá início em 01/02/2016 a partir das 15:00 horas, encerrando-se em 3 dias úteis a contar dessa data, às
15:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação no primeiro pregão, o leilão seguirá sem interrupção até
as 15:00 horas do dia 24/02/2016 (2º pregão). - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ELIAS JUNIOR DE AGUIAR BEZERRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA YOSHIMI HORIY VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0010009-68.2015.8.26.0269 (processo principal 1000723-49.2015.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença Obrigação de Fazer / Não Fazer - Carlos Alberto Queiroz Moreira - Faço vista dos autos, em conformidade com os artigos 326,
327 e 162, §4º, do Código de Processo Civil e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, à autora,
pelo prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste sobre a impugnação apresentada. Nada mais. - ADV: LUANA FERREIRA
TEIXEIRA (OAB 363661/SP), HAPOENAN THAIZA FERREIRA (OAB 309461/SP), MARCELLA MAGALDI GONÇALVES GIORGI
BUENO (OAB 242137/SP), JOÃO FERNANDO DE MORAES SANCHES (OAB 224773/SP)
Processo 1000054-59.2016.8.26.0269 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Alexandre Donizeti Molinari Vistos. Concedo os benefícios da assistência judiciária ao requerente. Anote-se. Determino a expedição de ofícios endereçados
aos Bancos apontados na inicial, a fim de requisitar informação acerca do saldo atualizado, aplicações financeiras, seguros
existentes em nome da “de cujus”. Int. - ADV: LAUREANE FERRAZ (OAB 319012/SP)
Processo 1000068-43.2016.8.26.0269 - Prestação de Contas - Exigidas - Tutela e Curatela - P.T.S.R. - Vistos. Tendo em
vista que houve a distribuição do processo de inventário autuado sob n. 1000068-43.2016.8.26.0269 para a 1. Vara da Família
e Sucessões desta Comarca, redistribua-se o presente para apensamento àqueles autos. Int. - ADV: FERNANDA FAMPA
SAMPAIO ROCHA (OAB 110330/RJ)
Processo 1000124-13.2015.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - DUMARA SINATO SFORSIN - CERTIDÃO - Ato
Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Faço vista dos autos, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil,
o artigo 22 do Decreto nº 46.655/2002 e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, à Fazenda
Pública do Estado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que se manifeste sobre o imposto de transmissão “causa mortis”, segundo
a declaração ITCMD juntada aos autos por inventariante. - ADV: SILENE REGINA SGARBI (OAB 106802/SP), LUIZ GONZAGA
LISBOA ROLIM (OAB 60530/SP)
Processo 1001921-24.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.A.F.O. Vistos. Ante a quitação do débito (fls. 61), JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, com fundamento no artigo
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, imediatamente, contramandado de prisão. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, anotando-se a extinção. Isento de custas, em virtude da gratuidade judiciária concedida. Cientifique-se
o Ministério Público. P.R.I.C - ADV: BRUNO HOLTZ SALEM CERQUEIRA (OAB 343237/SP), DANIEL MAGALDI GONÇALVES
LOPES (OAB 343699/SP)
Processo 1002425-30.2015.8.26.0269 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Irma Pires Lopes Machado e outro
- Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha de fls. 55/57, nestes
autos de ARROLAMENTO dos bens deixados pelo falecimento de MÁRIA APARECIDA RIBEIRO PIRES, atribuindo aos nele
contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados eventuais direitos de terceiros. Após o trânsito
em julgado e recolhidas as custas processuais (CF. fls.50), expeça-se alvará judicial, autorizando a cada um dos herdeiros
Irmã Pires Lopes Machado e José Pires Lopes Filho ou sua procuradora Dra. Débora Cristina Machado, a proceder o saque/
levantamento do saldo existente em conta no nome da falecida (fls. 43/44). Dê-se ciência à Fazenda Estadual. Oportunamente,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: SILENE REGINA SGARBI (OAB 106802/SP), DEBORA CRISTINA
MACHADO (OAB 224871/SP)
Processo 1002671-26.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Guarda - O.F.R. - C.A.F. - Vistos. Ante o teor da certidão
retro, determino a INTIMAÇÃO da requerente supracitada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça em cartório a fim de
retirar o TERMO DE GUARDA DEFINITIVA E RESPONSABILIDADE. Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO.
Cumpra-se na forma da lei. Int. - ADV: HELOISA HELENA SOGLIA (OAB 102116/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1003190-98.2015.8.26.0269 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R.M.C. - Vistos.
RENATA DE MOURA CAÇÃO, qualificada nos autos, propôs ação de conversão de separação judicial em divórcio em face de
ANDRÉ LUIZ GALDINO COSTA, também qualificado, alegando, em síntese, que as partes, após se casarem, se separaram
judicialmente por sentença proferida no dia 10/07/2008 e assim permanecem. Requereu, por isso, a conversão da separação
judicial em divórcio. Citado (fls. 34), o réu não contestou o pedido da autora (fls. 36). Partes maiores e capazes, dispensada
a intervenção do Ministério Público. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Comporta a lide imediato julgamento, pois os
elementos de convicção existentes nos autos se revelam suficientes e dispensam a dilação probatória. No mérito, o pedido
é procedente. A separação judicial das partes foi decretada por sentença proferida em 10 de julho de 2008, como comprova
a certidão de casamento averbada (fls. 45/46). Se não bastasse, a emenda Constitucional nº 66 de 2010, ao conferir nova
redação ao § 6.º do artigo 226 da Constituição Federal, segundo a qual “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”,
passou a permitir a dissolução do vínculo conjugal sem nenhum requisito, ficando superada a exigência de decisão prévia de
separação judicial, proferida há pelo menos um ano, ou de separação de fato com duração de pelo menos dois anos. Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, com fundamento no artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal, com a redação ditada
Emenda Constitucional n.º 66/10, converto em divórcio a separação judicial do casal. Deixo, contudo, de impor condenação ao
ônus de sucumbência, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita e da ausência de litígio. Esta sentença servirá
como mandado ao Serviço de Registro Civil do 2º Subdistrito desta Comarca, para que proceda à averbação junto ao assento
de casamento lavrado sob n.º 10431, fls. 132, livro B-0052. Arbitro os honorários do advogado nomeado à fls. 09, no patamar
máximo previsto pela tabela do convênio OAB/DPE. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta sentença ao Cartório
de Registro Civil e expeça-se a certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: THIAGO VIEIRA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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BASTOS MARTINS (OAB 275802/SP)
Processo 1004355-83.2015.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria do Carmo Domingues de Oliveira - João
Raphael de Oliveira - Alessandro Rogerio de Oliveira - Daí porque, deverá a inventariante retificar suas declarações e plano de
partilha para constar que está sendo inventariada a totalidade do imóvel objeto da matrícula n.º 73.617, reservando-se a sua
meação sobre tal bem, e atribuindo a totalidade do outro imóvel inventariado ao herdeiro Alessandro. Transitada esta decisão
em julgado, deverá a inventariante, em 30 (trinta) dias, proceder as retificações acima determinadas, bem como cumprir o item
“6” da decisão de fls. 50. Int. - ADV: JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 73175/SP), DANILO REIS PEREIRA DE
MORAES (OAB 345408/SP), SILENE REGINA SGARBI (OAB 106802/SP)
Processo 1004565-71.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.R.M. e outros
- Vistos. Intime-se o devedor, no endereço apontado a fls. 86, a efetuar o pagamento do débito discriminado a fls. 70/71, no
prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão. Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO. Cumpra-se na forma da lei.
Int. - ADV: ALINE ALEIXO HUNGRIA (OAB 122515/SP), DECIO AUGUSTO TAGLIARINI ROLIM (OAB 330108/SP)
Processo 1004718-70.2015.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - Margarida Banharoto de Proença - Rozalina
Espiassi Banharoto - Fls. 72: expeça-se nova carta com aviso de recebimento para citação dos herdeiros Meire e Mauri. Int. ADV: VANESSA MACHADO DE CASTILHO (OAB 345179/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP)
Processo 1004742-35.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.A.S.P.L. Vistos. Visando a solução mais rápida e quiçá mais justa da controvérsia, designo audiência de tentativa de conciliação para o
próximo dia 24 de fevereiro, às 13:30 horas. Intimem-se as partes na pessoa de seus advogados. Dê-se ciência ao Ministério
Público. - ADV: CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES (OAB 168727/SP)
Processo 1004968-06.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.K.F.N. Vistos. Diante das informações apresentadas (fls. 44/49), manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de
prosseguimento. Int. - ADV: LUANA FERREIRA TEIXEIRA (OAB 363661/SP)
Processo 1005246-07.2015.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - S.L.G. - E.G. - - C.G. - Vistos.
De fato houve omissão na decisão de fls. 205/206, pois não observou este juízo que, já na inicial, o autor havia pleiteado o
depoimento pessoal da genitora dos menores, assim como havia requerido outras diligências. Assim, complemento a referida
decisão, determinando que se oficie ao Colégio Santa Maria e à Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, conforme requerido a fls.
20, itens “b” e “c”. Ainda determino que seja a representante legal dos menores intimada para prestar depoimento pessoal, com a
advertência já citada a fls. 206, primeiro parágrafo. Int. - ADV: DANIEL ZAGO FARDIN (OAB 229413/SP), CERES CAVALCANTI
DE NORONHA (OAB 79741/SP), THIAGO PELEGRINI SPADON (OAB 236988/SP)
Processo 1005538-89.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.M.P.S. e
outro - E.E.T.S. - Vistos. Manifestem-se os credores se débito alimentar foi integralmente satisfeito, ante o cálculo de fls.
149 e depósitos de fls.155 e 156, em conformidade com a Súmula 309 do STJ. - ADV: LUCAS AMERICO GAIOTTO, CASSIO
ALCANTARA CARDOSO (OAB 184300/SP)
Processo 1005971-93.2015.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Cândida Costa Vianna - André Augusto
Costa Vianna e outros - Vistos. Determino que a inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente: 1) certidão negativa de
tributos municipais incidentes sobre cada imóvel que integra a herança; 2) comprovação do recolhimento da complementação
das custas processuais; 3) protocolo de apresentação da declaração de ITCMD junto ao Posto Fiscal local da Fazenda Pública
Estadual. Decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: SILENE REGINA SGARBI (OAB
106802/SP), IZABELLA MIOLO DE CARVALHO (OAB 302061/SP)
Processo 1006428-28.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.D.S. - Antes
de apreciar o pedido de fls. 44, cobre-se, pelo meio mais rápido existente, a resposta ao ofício expedido a fls. 43. Int. - ADV:
ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)
Processo 1006841-75.2014.8.26.0269 - Divórcio Litigioso - Dissolução - W.R.G.L.S. - E.E.S. - Vistos. Fls. 133: Devolva-se o
mandado à zelosa serventia extrajudicial, para seu devido cumprimento, com a observação de que a divorcianda é beneficiária
da assistência judiciária gratuita. Após, tornem ao arquivo. - ADV: CERES CAVALCANTI DE NORONHA (OAB 79741/SP),
PEDRO DE SOUZA VICENTIN (OAB 289897/SP)
Processo 1007080-45.2015.8.26.0269 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Benedita de Fatima Agibert
- A matéria invocada pela Dra. Defensora excede os limites dos embargos. Nesse contexto, “o Juiz dos embargos não pode ir
além do que o recurso admite, transmudando o reexame declaratório em infringência do julgado” (José Frederico Marques).
Logo, REJEITO os embargos declaratórios de fls. 25/27. Int. - ADV: VANESSA MACHADO DE CASTILHO (OAB 345179/SP)
Processo 1007098-03.2014.8.26.0269 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.F.R. - L.A.M. Vistos. MIRIAM FRANCO RODRIGUES, qualificada nos autos, propôs ação de conversão de separação judicial em divórcio
em face de LUIZ ANTONIO MENDONÇA, também qualificado, alegando, em síntese, que as partes, após se casarem, se
separaram judicialmente por sentença proferida no dia 18 de agosto de 1994 e assim permanecem. Requereu, por isso, a
conversão da separação judicial em divórcio. Frustradas as tentativa de localização do requerido, foi ele citado por edital (fls.
49), quedando-se silente (fls. 50). Atuando na qualidade de Curador Especial do requerido, a Defensoria Pública contestou o
feito por negação geral (fls. 56/57). Houve réplica (fls. 60). Partes maiores e capazes, dispensada a intervenção do Ministério
Público. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Comporta a lide imediato julgamento, pois os elementos de convicção
existentes nos autos se revelam suficientes e dispensam a dilação probatória. No mérito, o pedido é procedente. A separação
judicial das partes foi decretada por sentença proferida em 18 de agosto de 1994, como comprova a certidão de casamento
averbada (fls. 11). Se não bastasse, a emenda Constitucional nº 66 de 2010, ao conferir nova redação ao § 6.º do artigo 226
da Constituição Federal, segundo a qual “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, passou a permitir a dissolução
do vínculo conjugal sem nenhum requisito, ficando superada a exigência de decisão prévia de separação judicial, proferida há
pelo menos um ano, ou de separação de fato com duração de pelo menos dois anos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido e, com fundamento no artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal, com a redação ditada Emenda Constitucional n.º 66/10,
converto em divórcio a separação judicial do casal. Deixo, contudo, de impor condenação ao ônus de sucumbência, em virtude
da concessão dos benefícios da justiça gratuita e da ausência de litígio. Esta sentença servirá como mandado ao Serviço de
Registro Civil do 2º Subdistrito da cidade de Santos/SP, para que proceda à averbação junto ao assento de casamento lavrado
sob matrícula nº 122671 01 55 1988 2 00124 058 0016536-74. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta sentença
ao Cartório de Registro Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ROBERTO CARNEIRO FILHO (OAB 244997/
SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1008016-70.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.C.M.A.C. e
outro - Vistos. Regularize o executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sua representação processual. No mais, no mesmo prazo,
manifeste-se o Procurador dos exequentes, quanto ao acordo firmado às fls. 23/24. Int. Obs. Nova publicação para constar o(a)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Procurador(a) do executado, cadastrado nesta data. - ADV: JOÃO FERNANDO DE MORAES SANCHES (OAB 224773/SP),
THAÍS VIEIRA VENÂNCIO (OAB 305913/SP), RODRIGO FARIA DE ALMEIDA MAGNABOSCO (OAB 268554/SP)
Processo 1008100-71.2015.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - E.G.R. - Faço vista dos autos, em
conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral
de Justiça, ao autor, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre devolução do mandado negativo de fls. 28. ADV: JÉSSICA TATIANA DA CRUZ RODRIGUES (OAB 363598/SP)
Processo 1008243-60.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.M.P. - Vistos.
Fls. 25: Defiro. Cite-se o executado por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e observância dos requisitos previstos no artigo 232
do mesmo diploma legal. Sem prejuízo, diligencie a serventia junto aos sistemas SIEL e CAEX com o fim de eventualmente se
localizar o paradeiro do executado. Int. Itapetininga, 11 de janeiro de 2016. - ADV: JOÃO FERNANDO DE MORAES SANCHES
(OAB 224773/SP)
Processo 1009311-45.2015.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - C.B.W. - Vista ao autor para
manifestar-se sobre a juntada do mandado devolvido cumprido negativo (fls. 44) quanto a citação de Thais Butolo Wey, no prazo
de 10 (dez) dias. - ADV: JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 73175/SP)
Processo 1009330-51.2015.8.26.0269 - Interdição - Tutela e Curatela - L.A.S.B. - Vistos. A certidão retro informa que já
tramita perante este juízo ação de substituição de curatela na qual se visa a nomeação de curador ao mesmo requerido deste
feito. Logo, existe identidade de parte, de causa de pedir e de pedido, o que impõe o reconhecimento da litispendência. Lembrese que, nos termos do artigo 301, § 3.°, do Código de Processo Civil, se caracteriza quando se repete ação idêntica à outra
que já está em curso. Registre-se que o processo de n.º 1008611-69,2015 foi distribuído em 1.º/12/2015, antes, portanto, do
presente. Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos moldes do artigo 267, inciso V, segunda figura, do
Código de Processo Civil. Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, por lhe conceder,
neste ato, o benefício da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquive-se este feito. P.R.I. ADV: JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 99415/SP)
Processo 1009910-81.2015.8.26.0269 - Interdição - Tutela e Curatela - A.D.M. - Vistos. ALEXANDRE DONIZETI MOLINARI,
qualificada nos autos, requereu a interdição de SUELI DINIZ RUIVO, também qualificada, alegando, em síntese, que a requerida
é sua mãe e se apresenta incapaz de gerir sua vida e negócios, em virtude de doença grave. Pleiteou, ainda, a nomeação do
requerente ao cargo de curador. Acompanham a petição inicial instrumentos de mandato e os documentos de fls. 5/21. Concedida
a curatela provisória (fls. 22/23), foi noticiado e comprovado o óbito da interditanda (fls. 26/28). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO
E DECIDO. Deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, em virtude da carência superveniente do direito de ação,
configurada pelo desaparecimento, no curso da demanda, do interesse processual para o provimento jurisdicional pleiteado.
No caso em apreço, o óbito da requerida, comprovado a fls. 27/28, tornou desnecessária a curatela, que tinha por finalidade
propiciar a representação legal e a administração dos bens da pessoa supostamente desprovida de capacidade para a prática de
atos da vida civil em decorrência do grave estado de saúde e cujo fundamento se encontra no dever de solidariedade, imposto,
por princípio constitucional (artigo 3º, inciso I, da Carta Magna), ao Estado, que o cumpre por meio de garantias e da prestação
jurisdicional, à sociedade, pois qualquer pessoa que preencha os requisitos legais poderá exercer tal função assistencial, e
principalmente aos parentes, que são convocados em primeiro lugar. Verificada a ausência de interesse processual, em virtude
da inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado no curso da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do
mérito. Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, inciso VI, do
Código de Processo Civil, deixando de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da
assistência judiciária gratuita. Comunique-se o cancelamento da perícia. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção. P.R.I. - ADV: LAUREANE FERRAZ (OAB 319012/SP)
Processo 1010053-70.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.A.M.D.
- Vistos. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à exequente. Anote-se. Cite-se o executado para que, de
acordo com o artigo 733 do Código de Processo Civil, no prazo de três dias e sob pena de prisão, efetue o pagamento do
débito apontado na inicial, devidamente atualizado, e também das demais prestações que se vencerem até a data do efetivo
cumprimento do encargo alimentar (Súmula 309 do STJ), ficando-lhe facultado, em igual prazo, comprovar que já o fez ou
justificar a impossibilidade de fazê-lo. Determino, ainda, que o Sr. Oficial de Justiça, proceda à qualificação do executado,
mediante colheita de nome, filiação, RG e CPF, quando cumprir a diligência, estando, desde já, deferidos os benefícios do artigo
172, § 2º, do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO. Cumpra-se na forma da lei.
Int. - ADV: JOÃO FERNANDO DE MORAES SANCHES (OAB 224773/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPETININGA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000116-19.2016.8.26.0269
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 67/2016 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.G.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000108-42.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 460/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: D.R.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000052-73.2016.8.26.0571
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CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
Auto Ap
: 61/2016 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: V.A.S.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000050-06.2016.8.26.0571
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 47/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.N.A.S.N.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000049-21.2016.8.26.0571
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 46/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.V.P.V.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000127-48.2016.8.26.0269
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 453/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.M.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000109-27.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 477/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.C.L.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000110-12.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 700/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.C.N.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000111-94.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 445/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000128-33.2016.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DA PENA
IP
: 77/2011 - Campinas
AUTOR
: Justiça Pública
EXECTDO
: Luis Carlos de Souza Júnior
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000113-64.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900082/2015 - Sarapui
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000117-04.2016.8.26.0269
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 63/2016 - Itapetininga
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: DANIEL ROBERTO PRESTES MOREIRA
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000114-49.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900103/2015 - Sarapui
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.T.A.
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VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000115-34.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900099/2015 - Sarapui
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: T.F.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000118-86.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2852/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.L.O.N.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000119-71.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2987/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
REQDO
: A.D.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000120-56.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1430/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.M.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000121-41.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2985/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.R.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000132-70.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 473/2015 - Sarapui
AUTOR DO FATO
: J.C.G.J.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000131-85.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 459/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: N.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000130-03.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 530/2015 - Sarapui
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: M.I.C.P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000129-18.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 442/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000139-62.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 526/2015 - Sarapui
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: P.V.S.B.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000140-47.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 548/2015 - Sarapui
AUTOR
: J.P.
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INFRATOR
: M.G.S.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000141-32.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 221/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.L.F.M.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000142-17.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3016/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: V.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000143-02.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1019/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.F.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000157-83.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 662/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: A.F.L.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000144-84.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2954/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.R.S.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000112-79.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 443/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.A.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000122-26.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2561/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.R.M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000162-08.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 742/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: B.H.N.M.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000152-61.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2881/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: T.C.S.P.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000145-69.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2928/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.J.O.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000153-46.2016.8.26.0269
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CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2695/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.C.A.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000123-11.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1035/2014 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.M.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000163-90.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 3112/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.A.S.P.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000146-54.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2858/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: B.H.M.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000154-31.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3112/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.A.S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000147-39.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3043/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.O.M.P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000165-60.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2854/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: H.A.S.T.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000164-75.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1266/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : K.A.L.V.S.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000155-16.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3120/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.P.M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000148-24.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 187/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: I.J.M.M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000156-98.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3118/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: B.P.
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VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000149-09.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 265/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.P.R.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000166-45.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2862/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.D.B.M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000167-30.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2860/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: I.M.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000150-91.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 260/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.A.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000168-15.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2783/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: W.A.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000171-67.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 2705/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.P.L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000169-97.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 156/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000151-76.2016.8.26.0269
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 258/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: T.B.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000172-52.2016.8.26.0269
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 2928/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: R.G.O.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000175-07.2016.8.26.0269
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2629/2015 - Itapetininga
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.H.P.C.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS

2ª Vara Criminal
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO CARLOS GAIOTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
Petição protocolada sob nº 269 FIGA.16.00000003-1 - Processo Crime 0024095-49.2012.8.26.0269 JOSÉ FERNANDO
DENARDI e outros - Despacho: Os autos foram remetidos ao e. TJSP. O ponto ventilado foi objeto de decisão. Arquive-se. ADV: NORBERTO B. M. R. BONAVITA (OAB 78.179/SP), MARCO ANTONIO HENGLES (OAB 136.748/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO CARLOS GAIOTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0010753-63.2015.8.26.0269 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins LEANDRO MARCELO CORREA - Fls. 137: Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação a testemunha
Bruno Maciel Ferreira. Manifeste-se a Defesa, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão, já que foi arrolada em comum.
No mais, aguarde-se a audiência designada. - ADV: GERSON NATAL CAZACA (OAB 127670/SP)
Processo 0013602-08.2015.8.26.0269 (apensado ao processo 0012003-34.2015.8.26) (processo principal 001200334.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Furto Qualificado - CLESIO DE FREITAS TEIXEIRA - Vistos.
Prejudicado o pedido de liberdade provisória formulado a fls. 1/5, ante a decisão de fls. 102/103 dos autos principais que
determinou a expedição de Alvará de Soltura em favor do réu Clesio de Freitas Teixeira. Prossiga-se nos autos principais. Int. ADV: EMERSON BUENO (OAB 289716/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO CARLOS GAIOTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 0005295-65.2015.8.26.0269 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Natanael de Moraes Demétrio e outro - Fls. 190: Recebo o recurso interposto nos seus regulares efeitos. Dê-se vista dos autos
a Defesa do réu Natanael, para oferecimento das razões de recurso. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões dos
recursos. - ADV: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES (OAB 343311/SP), JURACI DE PROENÇA SOARES
SOBRINHO (OAB 350458/SP)

Execuções Criminais
V. Ex.a ALESSANDRO VIANA VIEIRA DE PAULA - Juiz de Direito Titular
384.535 AMADOR RAIMUNDO DA SILVA r. despacho de fls. 98: “Fls. 88/90: Caberá ao advogado providenciar, em 10 dias,
o atestado de conduta e o boletim informativo atualizado, devidamente instruído com o exame criminológico do sentenciado, sob
pena de indeferimento do pedido.” - Adv. HÉLIO DA SILVA SANCHES OAB/SP 224.750.
468.314 JURANDIR RODRIGUES DE BARROS r. despacho de fls. 44 do incidente de regime semiaberto: A situação
processual do detento, nos autos do processo nº 0007127-51.2009, é incompatível com o benefício deferido às fls. 39, uma vez
que a prisão preventiva só comporta cumprimento em estabelecimento prisional de regime fechado. Assim, torno sem efeito a
decisão que concedeu ao sentenciado o benefício do regime semiaberto.... Adv. MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO OAB/
SP 162.469.
497.190 JOSIMAR RAIMUNDO DE SOUZA tópico final da r. decisão de fls. 148 do incidente de REGIME SEMIABERTO:
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado. Adv. GUSTAVO PREVIDI
VIEIRA DE BARROS OAB/SP 126.667.
498.422 RO QUE SOARES SILVA “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no prazo legal, no
incidente de LIVRAMENTO CONDICIONAL, acerca do exame criminológico juntado aos autos.” Adv. CAIO CÉSAR DA SILVA
SIMÕES OAB/SP 333.907.
517.393 ADEMIR APARECIDO PEREIRA tópico final da r. decisão de fls. 11 do incidente de REGIME SEMIABERTO: Ante o
exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado. Adv. SÉRGIO LUIZ DE MORAES
BARROS OAB/SP 163.756.
601.244 JÚLIO CESAR NAVARRETE “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no prazo legal, no
incidente de roteiro de penas, sobre a revogação do livramento condicional concedido ao sentenciado, ante a condenação
definitiva do processo que gerou a 3ª execução.” Adv. JOSÉ PEDRO SAID JUNIOR OAB/SP 125.337.
617.312 ALESSANDRO DE MELLO “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no prazo legal, no
incidente de REGIME SEMIABERTO, acerca do exame criminológico juntado aos autos.” Adv. JOÃO CARLOS CARCANHOLO
OAB/SP 36.760.
763.394 FELIPE DELGADO “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no prazo legal, no incidente de
SINDICÂNCIA relativamente ao fato ocorrido em 10/08/15. Adv. NELSON RICARDO FRIOL OAB/SP 87.043.
764.606 JÚLIO CÉSAR RUIVO “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no prazo legal, no incidente de
REGIME SEMIABERTO, acerca do exame criminológico juntado aos autos.” Adv. IGOR BERTOLI TUPY OAB/SP 243.483.
851.510 MAICON ANDRÉ PAVAN tópico final da r. decisão de fls. 34 do incidente de REGIME SEMIABERTO: Ante o
exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado, devendo, após a remoção, serem
efetivadas as medidas sugeridas no exame e INDEFIRO o pedido de livramento condicional. Adv. GETÚLIO FURTADO DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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MELO OAB/SP 171.927.
870.054 JOSUÉ CUSTÓDIO VIANNA “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no prazo legal, no
incidente de REGIME SEMIABERTO, acerca do exame criminológico juntado aos autos.” Adv. LUIZA ELAINE DE CAMPOS
OAB/SP 162.404.
883.198 VALENTIN GUILLERMO HERRERA BELIKOFF “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no
prazo legal, no incidente de REGIME SEMIABERTO, acerca do exame criminológico juntado aos autos.” Adv. JOSÉ MAURÍCIO
CAMARGO OAB/SP 292.417.
900.301 TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS BENTO “Intimação do Dr. Defensor para que se manifeste nos autos, no prazo
legal, no incidente de REGIME SEMIABERTO, acerca do exame criminológico juntado aos autos.” Adv. JULIANA PEREIRA
BICUDO DE PAULA OAB/SP 275.707.
929.608 KAIO BRANDÃO DE LIMA r. despacho de fls. 06 do incidente de COMUTAÇÃO: Fls. 05: caberá à advogada
providenciar em 30 dias, o expediente de praxe do sentenciado para fins de comutação de penas, com o parecer do E. Conselho
Penitenciário, sob pena de indeferimento do pedido.... Adv. MARIA ALICE MESQUITA OAB/SP 130.100.
975.688 CLEVERSON WILIAN RIBEIRO tópico final da r. decisão de fls. 38 do incidente de REGIME SEMIABERTO: Ante o
exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado, cujos efeitos deverão retroagir até
13/08/15, data em que houve o efetivo cumprimento de 2/5 da pena restante a contar da recaptura. Adv. THAÍS HELENA DOS
SANTOS OAB/SP 220.058.
1.000.288 ALESSANDRO APARECIDO GONÇALVES CARVALHO r. despacho de fls. 47 do incidente de ROTEIRO DE
PENAS: Oficie-se à Penitenciária I de Guareí... para que sejam tomadas as providências necessárias, tendo em vista que a
remoção de preso é mera questão administrativa, cabendo à secretaria da administração penitenciária, não havendo qualquer
interferência do Poder Judiciário, salvo se ocorrer alguma ilegalidade ou abuso, o que não é a hipótese dos autos.. Adv. JOSÉ
DIMAS MOREIRA DA SILVA OAB/SP 185.263.
1.043.235 EDSON DOS SANTOS CAMARGO tópico final da r. decisão de fls. 21 do incidente de REGIME SEMIABERTO:
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo sentenciado. Adv. RICARDO PEREIRA
DA SILVA OAB/SP 238.707.
1.071.312 LUCIANO APARECIDO FLORENTINO PIRES “Intimação do Dr. Defensor de que foi solicitado, no prazo de 60
dias, o exame criminológico do sentenciado para fins de progressão ao REGIME SEMIABERTO de prisão. Adv. VITOR DE
CAMARGO HOLTZ MORAES OAB/SP 134.223.
1.129.872 JORGE FELIPE DA SILVA tópico final da r. decisão de fls. 13 do incidente de REGIME SEMIABERTO: Ante o
exposto, CONCEDO a progressão ao regime semiaberto de prisão, cujos efeitos deverão retroagir até 12/05/2015, data do V.
Acórdão que reduziu a pena e alterou o requisito objetivo. INDEFIRO o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL, por ausência
do requisito objetivo (não cumpriu 2/3 da pena. Adv. LUIZ ANTONIO DE CASTRO JUNIOR OAB/SP 296.172.
1.155.164 BRUNO MAIA DA SILVA COSTA “Intimação do Dr. Defensor de que foi solicitado, no prazo de 60 dias, o exame
criminológico do sentenciado para fins de LIVRAMENTO CONDICIONAL. Adv. RONALDO ORTIZ SALEMA OAB/SP 193.475.
1.035.411 JAIR CONCEIÇÃO DA PURIFICAÇÃO r. despacho na petição: J. Recebo o recurso. Caberá ao advogado
apresentar as razões e instruir o recurso com as cópias pertinentes, em 05 dias”. - Adv. LUIZA ELAINE DE CAMPOS OAB/SP
162.404.
1.141.160 ROBERTO DA SILVA MENDES MACIEL r. despacho na petição: “Caberá ao advogado providenciar, em 10 dias,
o atestado de conduta e o boletim informativo, sob pena de indeferimento do pedido.” - Adv. ALESSANDRA M. G. JIRARDI OAB/
SP 320.762.

Setor de Execuções Fiscais
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FELIPE RAFAEL TOBIAS VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 1004507-34.2015.8.26.0269 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Luiza de Moraes Vieira - Vistos. Defiro ao(à)(s) embargante(s) os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo os presentes
embargos de terceiro para discussão, ficando suspensa a execução 0026159-81.2002.8.26.0269 somente em relação ao
bem penhorado a fls. 47 (veículo placas EYV 2769). Anote-se e certifique-se. Cite(m)-se nos termos do artigo 1053 do CPC.
Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, mandado ou carta precatória. Para o último caso, rogo ao(à)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz de Direito do Juízo deprecado, que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se
determinar as diligências necessárias ao cumprimento. PRAZOS: 10 dias para contestar, devendo ser observado pela Fazenda
Pública o disposto no artigo 188, do Código de Processo Civil. - ADV: MARCIO ROLIM NASTRI (OAB 176033/SP)
Processo 1004507-34.2015.8.26.0269 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Luiza de Moraes Vieira - Certifico e dou fé que nos termos do artigo 162, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, promovo
abertura de vista ao(à)(s) embargante(s) para que se manifeste(m) sobre a contestação. - ADV: MARCIO ROLIM NASTRI (OAB
176033/SP)
Processo 1500019-76.2015.8.26.0269 - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - Agro Industrial
Vista Alegre Ltda - Vistos. Concedo o prazo de quinze dias para a regularização da representação processual. Após, manifestese a exequente. Sem prejuízo, como a executada vem sistematicamente indicando o mesmo bem à penhora e devido à evidente
baixa liquidez, fica desde já indeferida a nomeação, salvo no caso da exequente não se opor à indicação. Int. - ADV: ENOS DA
SILVA ALVES (OAB 129279/SP), RENATO SODERO UNGARETTI (OAB 154016/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FELIPE RAFAEL TOBIAS VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0012209-24.2010.8.26.0269/01 - Requisição de Pequeno Valor - Extinção da Execução - Luiz Gonzaga Lisboa
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Rolim - Luiz Gonzaga Lisboa Rolim - Vistos. O incidente de Requisição de Pequeno Valor deve ser distribuído por dependência
à ação onde efetivamente houve a condenação (Embargos 0025637-20.2003.8.26.0269) e o valor e a data de apuração devem
ser os da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria sem atualização, uma vez que ela será feita quando do pagamento
do precatório. Ante o exposto, não há condições de encaminhamento do ofício requisitório. Os autores deverão realizar novo
peticionamento eletrônico. Providencie a serventia a baixa do presente incidente. Int. - ADV: LUIZ GONZAGA LISBOA ROLIM
(OAB 60530/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FELIPE RAFAEL TOBIAS VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0024200-26.2012.8.26.0269/01 - Requisição de Pequeno Valor - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fabrício Ribeiro
Fernandes - Vistos. Os dados da requisição estão de acordo com o anteriormente determinado. Assim, expeça-se ofício
requisitório. Deverão os autores providenciar a impressão do ofício (2 vias) pelo Portal do Tribunal de Justiça na internet, a partir
deste incidente digital, instruí-lo com cópia do cálculo exequendo e entregar pessoalmente à entidade devedora. Em seguida,
junte-se o respectivo protocolo por peticionamento eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias. Aguarde-se sua quitação, certificandose nos autos principais. Int. - ADV: LEANDRO SOARES (OAB 315607/SP)
Processo 1002233-97.2015.8.26.0269 - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução - Banco do Brasil S/A - Vistos. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal onde o embargante alega, em apertada
síntese, ilegitimidade passiva. Ambas as partes juntaram documentos. O feito foi impugnado e o embargante teve oportunidade
para manifestar-se. É o sucinto relatório, decido. Passo ao julgamento imediato porque a questão é somente de direito. A
arrematação é forma de aquisição originária e transfere ao arrematante o bem livre e desembaraçado com o consequente
cancelamento de quaisquer constrições judiciais, uma vez que os gravames incidentes são sub-rogados no preço da
arrematação. Nesse sentido: “EMBARGOS DE TERCEIRO. Adjudicação do bem penhorado pela embargante nos autos de
ação de alimentos. Arrematação é ato de império e prevalece sobre a penhora anterior, salvo se houver declaração de nulidade
ou decreto de anulação, a ser obtido em demanda própria. Inexistindo prova de que a arrematação foi desfeita por vício de
nulidade, o pedido de levantamento da penhora efetivada nos autos da execução deve ser acolhido. Recurso provido.” (AP.
928947-49.208, ERSON T. OLIVEIRA). “EXECUÇÃO FISCAL. Penhora. Posterior arrematação do bem em outra demanda.
Constrição que não pode subsistir, mesmo porque não há direito de anterioridade em face do arrematante. Existentes várias
penhoras sobre o mesmo bem, elas se sub-rogam no produto da arrematação realizada em uma das execuções. Eventual
discussão que deve ser travada entre os diversos credores, sobre a destinação do produto da arrematação. Artigo 711 do
Código de Processo Civil. Pretensão do arrematante ao cancelamento do registro da penhora levada a efeito nos autos de
execução fiscal. Admissibildade. Agravo provido.” (AI 759.423-5/9-0, ANTONIO CARLOS VILLEN)”. VOTO Nº: 35046 AGRV.Nº:
2129456-81.2014.8.26.0000 COMARCA: SÃO PAULO AGTE. : CELSO BEDIN AGDO. : CIASUL COMERCIAL LTDA E JORGE
HENRIQUE FERREIRA GOMES LOPES AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Pedido de levantamento da penhora de parte
ideal de imóvel em razão de arrematação em processo trabalhista Legalidade a arrematação transfere ao comprador o bem
livre de ônus e consequentemente, o direito de obter o cancelamento de constrições judiciais - Decisão reformada Recurso
provido. Assim, quando arrematou o bem imóvel o embargante o adquiriu livre e desembaraçado de quaisquer ônus anteriores
à realização do ato judicial. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado fazem persistir a obrigação do devedor
perante o Fisco, uma vez que é impossível a transferência do encargo para o arrematante. Diante do exposto, julgo procedentes
os embargos para reconhecer a ilegitimidade do embargante para figurar no pólo passivo da execução. Sucumbente, condeno a
embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Transitada em julgado, certifique-se nos autos da execução e levante-se o valor lá depositado em favor do depositante. Após,
agaurde-se pelo prazo legal provocação do embargante. Na inércia, ao arquivo, observadas as formalidades legais. P. R. I .C. ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 1004419-93.2015.8.26.0269 - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução - Promed Saúde S/c Ltda Epp - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - Vistos. Fls. 101: indefiro porque
a execução contra a Fazenda Pública deve seguir o rito processual adequado. Cumpra-se a sentença proferida. Int. - ADV:
GRAZIELA AYRES ETO GIMENEZ (OAB 159753/SP), ROGÉRIO GRANDINO (OAB 195257/SP), ELIEL RAMOS MAURÍCIO
FILHO (OAB 213166/SP)
Processo 1004499-57.2015.8.26.0269 - Embargos à Execução Fiscal - Extinção do Crédito Tributário - Rogerio Pareja
Mastromauro - Vistos. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal que versam, em síntese, sobre a incidência do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza em face de profissional autônomo que alega não ter exercido atividades profissionais
que pudessem justificar a existência do fato gerador do tributo durante o período cobrado. Os embargos foram recebidos e
impugnados e o embargante teve oportunidade para se manifestar sobre a impugnação. Ambas as partes juntaram documentos.
É o sucinto relatório. Decido. Passo ao julgamento imediato porque a questão é somente de direito. A CDA goza de presunção
de certeza e liquidez, pressupostos que não foram ilididos por prova em contrário. Porém, não obstante a presunção de certeza
e liquidez da CDA, cabe à embargada a produção de prova apta a demonstrar a ocorrência do fato gerador da exação lançada,
o que não ocorreu. A municipalidade não provou que os lançamentos fiscais se lastrearam na efetiva prestação de serviço, o que
poderia ser feito com a apresentação de documentos como notas fiscais ou a demonstração de outras medidas administrativas
aptas à apuração do alegado. Neste sentido: Apelação 0043405-53.2013.8.26.0577 - Ação anulatória de débito fiscal - ISSQN e
taxa de licença de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2000 a 2005 - Empresa que encerrou atividades em 2000 Inocorrência de fato gerador - Inscrição no cadastro municipal - Irrelevância - O fato gerador do ISSQN é a prestação do serviço
e não a inscrição do contribuinte no cadastro municipal, sendo esta atividade administrativa e acessória que, por si só, não tem o
condão de impor a obrigação tributária - Não comprovação de que tenha havido prestação de serviços nos exercícios cobrados Ônus da prova da Municipalidade -Art. 333, II , do CPC - Sentença mantida em reexame necessário - Recurso da Municipalidade
e adesivo desprovidos. (Relator(a): Roberto Martins de Souza;Comarca: São José dos Campos;Órgão julgador: 18ª Câmara de
Direito Público;Data do julgamento: 26/02/2015;Data de registro: 27/02/2015). Apelação 0517908-59.2012.8.26.0562 - Exceção
de pré-executividade -Execução fiscal - Taxa de licença e funcionamento - Exercício de 2011 - Inocorrência do fato gerador da
taxa lançada e cobrada no exercício exigido pela Municipalidade - Prova de que no período da cobrança a empresa já tinha
encerrado suas atividades - Inexigibilidade do tributo - Sentença mantida - Recurso desprovido. (Relator(a): Roberto Martins
de Souza;Comarca: Santos;Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Público;Data do julgamento: 27/11/2014;Data de registro:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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01/12/2014). Apelação 0009413-71.2009.8.26.0309 - Embargos à execução julgados improcedentes. ISS dos exercícios de
2000 e 2001. Recurso do embargante. Ausência de cancelamento na inscrição municipal pelo contribuinte. Descumprimento
de obrigação acessória que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, CTN), sendo insuficiente para
demonstrar que no período de sua vigência houve fato gerador do ISS, prova cujo ônus era da Fazenda Pública. Recurso
provido. (Relator(a): Ricardo Chimenti;Comarca: Jundiaí;Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Público;Data do julgamento:
11/12/2014;Data de registro: 17/12/2014). Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedentes
os embargos. Sucumbente, condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa. Custas, na forma da Lei. Se sujeita ao reexame necessário, remeta-se oportunamente ao Egrégio Tribunal de Justiça,
Seção de Direito Público. Transitada a presente em julgado, certifique-se nos autos da execução, levante-se o valor bloqueado
em favor do embargante, e aguarde-se por cinco dias provocação tendente ao cumprimento da sentença, arquivando-se os
autos oportunamente com as cautelas de praxe. P. R. I .C. - ADV: VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 134223/SP)

ITAPEVA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OSWALDO REZENDE FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000199-03.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Codil - Comercial Dias Ltda - Me
- Rogerio Cleto da Silva - ME - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a pesquisa Bacenjud negativa. - ADV:
LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 0000209-47.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Custeio de Assistência Médica - Anderson Henrique
Morais Soucza - Caixa Beneficiente da Policia Militar do Estado de São Paulo - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015
- SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de
expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”,
cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma,
determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA (OAB 329023/SP), RENATO OLIVEIRA DE
ARAUJO (OAB 335738/SP), ELIANE ANDRÉA DE MOURA MONTANARI (OAB 304559/SP)
Processo 0000225-35.2013.8.26.0270 (027.02.0130.000225) - Execução Contra a Fazenda Pública - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Ageu Dias de Camargo - Prefeitura do Municipio de Itapeva - Ato ordinatório para que a parte embargante
se manifeste sobre a petição de folhas 111/114. - ADV: JAMIL RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP), MARCOS PAULO
CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 0000371-76.2013.8.26.0270 (027.02.0130.000371) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Marcio Rubens Turiani - Fazenda Publica do Municipio de Itapeva (prefeitrua do Municipio de
Itapeva) - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de
julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital,
através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para
processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO
GUIMARÃES (OAB 205816/SP), JAMIL RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB
311302/SP)
Processo 0000373-46.2013.8.26.0270 (027.02.0130.000373) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Rosa Maria Fadini Pereira - Fazenda Publica do Municipio de Itapeva (prefeitura do Municipio de
Itapeva) - Vistos. Providencie o advogado do embargante a regularização de seu pedido, assinando-o. Prazo de 05 dias, sob
pena de indeferimento. Int. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA
(OAB 272074/SP), GISELE DE MACEDO ALMEIDA (OAB 311102/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 0000667-98.2013.8.26.0270 (027.02.0130.000667) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Izabel Rodrigues dos Santos Gomes - Fazenda Publica Municipal (prefeitura Municipal de Itapeva)
- Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de
2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através
do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos
físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB
311302/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP),
JAMIL
RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP)
Processo 0000738-66.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Pedro
Trentini de Freitas - Mente Urbana Serviços Digitais Ltda - - Bcash Intermediação de Negocios Ltda - Vistos. Intime-se a
executada para pagamento do débito apontado a fls. 140/141, no prazo de 15 dias, sob pena do montante ser acrescido de
multa no percentual de 10% (dez por cento) e, a requerimento do credor ser expedido mandado de penhora e avaliação (artigo
475-J do CPC). Int. - ADV: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB 178930/SP), ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB
164322/SP), GISELLE MELO SANTOS MORAES (OAB 317857/SP)
Processo 0000991-20.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Suelen Aparecida Oliveira
- Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora. Deixo de condenar a autora nas custas processuais
e nos honorários advocatícios, ante o que dispõe o artigo 55, da Lei n.º 9.099/95. O preparo, sob pena de deserção, deverá
ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos dos
incisos I e II do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608/03, artigos 71 e 72 do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da
Magistratura, e artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento do porte de remessa e retorno.
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. PRI - ADV: LUCIANA DE FÁTIMA ZANZARINI (OAB 335497/SP), JOSE EDGARD
DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0001034-88.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Carlos Benedito Poglisch Santos - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Recebo os Embargos à Execução, em apenso, vez
que tempestivos. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para apresentar impugnação no prazo de 10 dias. Int.
- ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), JOAO RICARDO
FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 0001155-19.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução
- José Quirino da Silva - - Dirce de Almeida Camargo - José Roberto de almeida - - Eliete Martins da Silva Verneque - Vistos.
Expeça-se mandado de penhora e avaliação como requerido pelos exequentes. Int. - ADV: JAIR CARLOS ARANJUES
EVANGELISTA (OAB 58965/SP)
Processo 0001179-47.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Noel Rodrigues de Oliveira Daniela Santos Lopes - Vistos. Indefiro o pedido de fl. 35, vez que até a presente data não houve realização de penhora (artigo
53 § 1° da lei 9.099/95). Indique a exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Int. - ADV: ADILSON SOARES (OAB 292359/SP)
Processo 0001238-35.2014.8.26.0270 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Jose Roberto Nanini - Clean
Cargo Logistica Ltda. - Leonardo Miguel Fadel - - Priscila Luiza Mendes Pinto - Ato ordinatório para que a parte autora se
manifeste sobre a certidão de mandado negativo conforme teor de folhas 73. - ADV: VANIO JOSE PRADO (OAB 113505/SP)
Processo 0001409-89.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Ivanilda de Souza Agre Aguiar - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Ato ordinatório para que a parte embargante se manifeste
sobre a petição de folhas 68/71. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE
ALMEIDA (OAB 276162/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 0001410-74.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Ivanilda de Souza Agre Aguiar - Prefeitura
do Municipio de Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no
formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada,
tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR
DAMIÃO (OAB 311302/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0001508-59.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Flávio Augusto Oville Couto Jose Pedro Soares de Oliveira - Flávio Augusto Oville Couto - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre as
pesquisas realizadas - ADV: FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO (OAB 279559/SP)
Processo 0001519-88.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Vera Alice Campolim de Almeida - Disnei
Ferreira Domigues - Vistos. Fls. 60/61: observo que a executada depositou as parcelas na conta mencionada no Termo de
Audiência de fl. 15, com anuência da exequente. Manifeste-se a exequente a respeito. Int. - ADV: VANIO JOSE PRADO (OAB
113505/SP)
Processo 0001554-14.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Vinicius do Amaral Almeida
- Tokio Marine Seguradora Companhia de Seguros - - Alcino Prestes de Oliveira - Vistos. Indefiro a gratuidade processual ao
autor, vez que o mesmo poderia ter se servido dos serviços prestados pela OAB em convênio com a Defensoria Pública do
Estado sem a necessidade de contratar advogado de sua preferência. Faço constar que o documento de fl. 226, encontra-se
desprovido de assinatura. Diante do indeferimento da gratuidade processual, concedo ao autor o prazo de 48 horas, para o
devido recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção. Int. - ADV: IZAUL LOPES DOS SANTOS (OAB 331029/SP),
FABIO MIGUEL LARA (OAB 262634/SP), LAIS LOPES BARBOSA (OAB 344516/SP)
Processo 0001642-86.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Silvana de Camargo Vieira Souza - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Diante da inércia da parte interessada, arquivemse os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), JOSÉ
CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0001725-05.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - Neusa
Lopes - Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Vistos. Diante da certidão lançada (fl. 73), JULGO EXTINTO o presente feito, nos
termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a quitação do débito. Defiro o levantamento do depósito judicial
(fl. 68), a favor da parte autora, expedindo-se o competente MLJ. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: AFONSO
ALEIXO DE BARROS JUNIOR (OAB 225556/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0002065-46.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Ana Maria Galvão dos Santos - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição
de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja
funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino
o prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), FABIO DE ALMEIDA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

76

MOREIRA (OAB 272074/SP), GISELE DE MACEDO ALMEIDA (OAB 311102/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB
311302/SP)
Processo 0002072-38.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Vera Lucia Duarte Ferreira Cravo da Costa
- Fazenda Publica do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Recebo os Embargos à Execução, em
apenso, vez que tempestivos. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para apresentar impugnação no prazo
de 10 dias. Int. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB
276162/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 0002085-37.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Vera Lucia Duarte Ferreira Cravo da Costa
- Prefeitura do Municipio de Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão
admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios
estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV:
JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), ANDRE AUGUSTO GOLOB FERNANDES (OAB 309220/SP), MARCELUS
GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0002135-29.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Evicção ou Vicio Redibitório - Patricia
K. Coelho - General Electric do Brasil Ltda - Ato ordinatório para que a parte autora apresente réplica da contestação. - ADV:
PATRICK AGRESTE VASCONCELOS (OAB 290002/SP), JULIANA GUIMARAES VIEIRA ALVES (OAB 273584/SP)
Processo 0002221-34.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Antonio Benedito Tadeu Chuery - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição
de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja
funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino
o prosseguimento do feito. Int. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE
ALMEIDA (OAB 276162/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 0002244-80.2011.8.26.0691 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RENATO
KNAP RIBEIRO - JORNAL ITA NEWS - Certifico e dou fé que até esta data o autor não se manifestou sobre a certidão negativa
do cumprimento do mandado de penhora pelo oficial de justiça. Nada Mais. - ADV: RENATO JENSEN ROSSI (OAB 234554/SP),
MAURICIO SILVA ARAUJO (OAB 133680/SP)
Processo 0002360-49.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Angelo Rodrigues Leite Jonas - - Domingos Rodrigues Martins - Certifico e dou fé que até esta data o requerido Jonas - citado e ausente à audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento - ainda não pagou o valor da condenação, tampouco o autor se manifestou em termos
de prosseguimento da ação, mesmo tendo sido intimado na audiência citada. Nada Mais. - ADV: ALOIS KAESEMODEL JUNIOR
(OAB 72562/SP), CARMEN LOPES LOPES (OAB 122522/SP), ROBERTO VALERIO REZENDE
(OAB 86662/SP)
Processo 0002436-10.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Mauricio Machado Coelho Marco Roberto Ott - “Até a presente data não há notícia sobre se o pagamento fora realizado - decurso de prazo em 18/
nov/2015”. - ADV: MARCELO BENEDITO RODRIGUES (OAB 292817/SP)
Processo 0002617-74.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Patricia de
Fátima Rodrigues Camargo - Magazine Luiza - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre o depósito realizado,
conforme teor de folhas 90. - ADV: FOLVY DANIELE QUEIROZ (OAB 345770/SP), CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS (OAB
124272/SP)
Processo 0002661-30.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Expurgos Inflacionários / Planos
Econômicos - Sonali Antunes Galvão - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Diante da manifestação da parte autora, tornemse os autos ao Contador. Int. - ADV: ANDRE AUGUSTO GOLOB FERNANDES (OAB 309220/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR
DAMIÃO (OAB 311302/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP)
Processo 0002879-24.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Zelia dos
Santos Matos - Aymoré Crédito Financiamento e Inv Sa - Vistos. HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes (fls. 102/103),
para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo, também, a desistência do prazo recursal. Oportunamente, arquivemse os autos. PRIC. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), THEODORICO
PEREIRA DE MELLO NETO (OAB 229315/SP)
Processo 0003023-32.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Rafael
Henrique Vasconcelos - EFS Participações Eireli - Vistos. Em que pese o documento juntado à fl. 52, a informação constante
dos autos (fl. 36), é de que a referida empresa mudou de endereço. Tendo em vista que, para o deslinde da causa, compete a
parte interessada diligenciar no sentido de obter a confirmação do endereço, concedo prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 0003047-26.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Ozeas Cordeiro Paulo - Max
Well Rezende - Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. A demanda é procedente.
Instado a apresentar contestação, a parte ré quedou-se inerte. Muito embora a revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95,
seja vislumbrada por ausência de comparecimento do réu em audiência de conciliação ou instrução e julgamento, nada impede
a aplicação de seus efeitos com fulcro no art. 319 do CPC, por utilização do recurso de método da analogia, nos casos em
que absolutamente inútil a realização daqueles atos, diante do completo desinteresse das partes em conciliarem-se e pela
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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desnecessária produção de prova oral na espécie. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência,
julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, CPC, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia
de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária,
a partir do ajuizamento da ação. Sem custas no Sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C.
- ADV: DANILO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 237489/SP)
Processo 0003048-21.2009.8.26.0270 (270.01.2009.003048) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Nilton
Batista Leite - Honorato Gomes de Almeida - Certidão - Decurso para Embargos à Arrematação - Certifico e dou fé ter decorrido
o prazo para interposição de Embargos à Arrematação, em 09/nov/2015 art. 746 do CPC. Nada mais. - ADV: GEOVANE DOS
SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP)
Processo 0003098-42.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003098) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Luciane
Tiemi Mendes Maeda Lanzotti - Leni Aparecida de Lima - Vistos. Indefiro o pedido de fl. 69, vez que a executada já assumiu
acordo que não restou cumprido. Desta forma, indique a exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de extinção. Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 0003191-78.2007.8.26.0270 (270.01.2007.003191) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Centro
Educacional Martins Ltda Me - Elisangela Aparecida Martin - Vistos. Diga a parte executada acerca do pedido da exequente
formulado as fl. 127. Na inércia, tornem-me conclusos para deliberação. Int. - ADV: ANTONIO MAURICIO DE ANDRADE MACIEL
(OAB 276401/SP), DEBORA FERNANDES LOURENÇO SCALCO (OAB 327354/SP), CAMILA VANELI GALVÃO MARTINS (OAB
295806/SP)
Processo 0003281-08.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Monica Araujo Santos Camargo
ME - Vanessa Fernanda de Oliveira Castro - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo
(parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes (fl. 19). Aguarde-se o cumprimento. PRIC
- ADV: JULIANA ARIETE DE OLIVEIRA FRANÇA (OAB 341289/SP)
Processo 0003282-90.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Monica Araujo Santos Camargo
ME - Dirceu Almeida da Silva - Certifico e dou fé que até esta data o requerido - citado e ausente à audiência de Conciliação ainda não pagou o débito ou nomeou bens à penhora, tampouco o autor se manifestou em termos de prosseguimento da ação.
Nada Mais. - ADV: JULIANA ARIETE DE OLIVEIRA FRANÇA (OAB 341289/SP)
Processo 0003289-82.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Monica Araujo Santos Camargo
ME - Juliana Jardim Oliveira - Monica Araujo Santos Camargo - Vistos. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, como
requerido pela exequente à fl. 20. Int. - ADV: JULIANA ARIETE DE OLIVEIRA FRANÇA (OAB 341289/SP)
Processo 0003290-67.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Monica Araujo Santos Camargo
ME - Maria Gabriela Ribeiro de Mattos - Monica Araujo Santos Camargo - Certifico e dou fé que até esta data o executado - citado
e ausente à audiência de Conciliação - ainda não pagou o débito ou nomeou bens à penhora, tampouco o autor se manifestou
em termos de prosseguimento da ação. Nada Mais. - ADV: JULIANA ARIETE DE OLIVEIRA FRANÇA (OAB 341289/SP)
Processo 0003330-83.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Cleide Ferraz de
Camargo Garcia Me - Natalia Vasconcelos de Godoi - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a pesquisa
Bacenjud. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 0003331-68.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Cleide Ferraz de
Camargo Garcia Me - Vania Santana Martins - Vistos. Indefiro o pedido de fl.47, vez que as pesquisas já foram realizadas e
mostraram-se ineficazes. Indique a exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 0003383-69.2011.8.26.0270 (270.01.2011.003383) - Execução Contra a Fazenda Pública - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Pedro Firmino Ferreira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Defiro prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para apostilamento da obrigação de fazer como requerido. Int. ADV: MARA CILENE BAGLIE (OAB 111687/SP), MARCELO BASSI (OAB 204334/SP), EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO
(OAB 278069/SP), DOUGLAS PESSOA DA CRUZ (OAB 239003/SP), FARIANE CAMARGO RODRIGUES (OAB 318594/SP),
ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), SIMONE MASSILON BEZERRA (OAB 301497/SP), GUSTAVO PESSOA
CRUZ (OAB 292769/SP)
Processo 0003516-72.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paschoal Ferreira de Mello Salvador Morais da Silva - Certifico e dou fé que até esta data o executado - citado e ausente à audiência de Conciliação - ainda
não pagou o débito ou nomeou bens à penhora, tampouco o autor se manifestou em termos de prosseguimento da ação. Nada
Mais. - ADV: ADILSON SOARES (OAB 292359/SP)
Processo 0003554-26.2011.8.26.0270 (270.01.2011.003554) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Marcos Roberto Marques da Silva - Fazenda Publica do Estado de São Paulo Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho
de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital,
através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para
processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: ELIEZER PEREIRA MARTINS
(OAB 168735/SP), FRANCISCA MATIAS FERREIRA DANTAS (OAB 290051/SP), FLAVIA REGINA VALENÇA (OAB 269627/SP),
THIAGO CAMARGO GARCIA (OAB 210837/SP), WEVERSON FÁBREGA DOS SANTOS (OAB 234064/SP), SUELEN CRISTINA
FERREIRA (OAB 250895/SP)
Processo 0003612-87.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Mário
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Tadeu Santos - VMT Telecomunicações Ltda - - QBE Brasil Seguors S/A - Mário Tadeu Santos - Ato ordinatório para que a parte
autora apresente réplica da contestação. - ADV: VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA (OAB 195142/SP), LUIZ COELHO
PAMPLONA (OAB 147549/SP), MÁRIO TADEU SANTOS (OAB 276442/SP)
Processo 0003683-89.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Cleide
Benedicta Moreira Barbosa - Disk - Caçamba - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
15/03/2016, às 11:00 horas. Expeça-se o necessário com as advertências de praxe. Int. - ADV: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA
(OAB 361113/SP), RENATO JENSEN ROSSI (OAB 234554/SP), MÁRIO TADEU SANTOS (OAB 276442/SP), ANGELO FABRICIO
THOMAZ (OAB 303393/SP), SAMARA MORETTI DA COSTA (OAB 330558/SP)
Processo 0003774-19.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Valdemir Boaventura de Oliveira - Ciclo Campi - Vistos. Acolho o parecer da parte exequente e, por consequência,
JULGO EXTINTA a presente Execução de Título Judicial, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil,
ante a quitação do débito. Providencie a serventia elaboração de minuta de transferência do valor bloqueado constante do
detalhamento de fls. 76/77. Com as informações do banco, expeça-se MLJ a favor do exequente, bem como referente ao
depósito de fl. 81. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: HENRIQUE BRAGA DA SILVA (OAB 67646/SP), TANIA
RAMOS DE ANDRADE (OAB 293640/SP)
Processo 0003948-33.2011.8.26.0270 (270.01.2011.003948) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - José
dos Santos - Juliane Silva - Vistos. Defiro a penhora pretendida pela exequente, expedindo-se o competente mandado. Int. ADV: DANILO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 237489/SP)
Processo 0004080-85.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Iracema Alves da Silva Paula - Gmac Adm. de Consórcios Ltda - Vistos. Intime-se a executada, na pessoa de seu
advogado, para pagamento do débito no valor de R$ 2.599,76 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis
centavos), apontado às fls. 120/121, no prazo de 15 dias, sob pena do montante ser acrescido de multa no percentual de
10% (dez por cento) e, a requerimento do credor ser expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 475-J do CPC). Int. ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), ALAN DO AMARAL FLORA (OAB 319167/SP), RENATA NATALIE
SANTOS BONFIM (OAB 331593/SP)
Processo 0004442-87.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luciana Aparecida de Proença
Kawamura - Eni Domingos dos Santos - Vistos. Diante da certidão lançada a fl. 50, JULGO EXTINTA a presente Execução de
Título Extrajudicial, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, ante a inexistência de bens penhoráveis. Após o trânsito
em julgado, desde já, defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e recibo nos autos.
Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: CLARO ROBERTO DE LIMA (OAB 86050/SP)
Processo 0004572-77.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Caroline Nicoletti Galvão José Rafael da Silva - Certifico e dou fé que manuseando melhor os autos, verifiquei que a parte requerida encontra-se CITADA,
conforme certidão de fls. 12 verso. - ADV: BENEDITO JOEL SANTOS GALVÃO (OAB 214706/SP), FABRÍCIO MARCEL NUNES
GALVÃO (OAB 293048/SP), ELZA NUNES MACHADO GALVAO (OAB 80649/SP)
Processo 0004965-02.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Eunice Moreira dos Santos
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Indefiro o pedido de fls. 64/65, vez que a parte autora deve prosseguir nos termos do
artigo 730 do CPC. Providencie o competente cálculo do débito para posterior citação da requerida para aposição de embargos.
Int. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP), LUCIANE MOREIRA DOS SANTOS (OAB 294559/SP)
Processo 0005032-64.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Oséias Maria da Silva Leite - Prefeitura do
Municipio de Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos
no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios estará
habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOAO
RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP), FABIO DE
ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0005033-49.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Odete Pacheco - Prefeitura do Municipio de
Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de
julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital,
através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para
processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON
(OAB 276167/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP)
Processo 0005125-27.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento
Adonias Jose de Almeida - Municipio de Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório,
somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para
precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito.
Int. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP),
FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 0005179-90.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Horacio
Fogaca de Almeida - Daniel Nunes de Almeida - Vistos. A parte autora não foi encontrada no endereço informado nos autos, a
fim de requerer o que de direito em termos de prosseguimento, face a r. Sentença proferida neste feito. Desta forma, determino
o arquivamento dos autos. Int. - ADV: FRANCISCO CELSO SERRANO (OAB 129449/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0005234-41.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Narciso Ruben
Rodrigues Iglesias - Mp Truck Center Ltda - ME - - Carlos Eduardo Cerdeira Mattos - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos
do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. A demanda é procedente. Instado a apresentar contestação, a parte ré quedouse inerte. Muito embora a revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, seja vislumbrada por ausência de comparecimento
do réu em audiência de conciliação ou instrução e julgamento, nada impede a aplicação de seus efeitos com fulcro no art. 319
do CPC, por utilização do recurso de método da analogia, nos casos em que absolutamente inútil a realização daqueles atos,
diante do completo desinteresse das partes em conciliarem-se e pela desnecessária produção de prova oral na espécie. Diante
do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do
art. 269, I, CPC, para condenar os requeridos MP TRUCK CENTER LTDA ME e CARLOS EDUARDO CERDEIRA MATTOS, ao
pagamento da quantia de R$ 19.356,88 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), acrescidos
de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. Sem custas no Sistema dos
Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: ANGELO FABRICIO THOMAZ (OAB 303393/SP),
RENATO JENSEN ROSSI (OAB 234554/SP)
Processo 0005353-02.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Ildete Roncon de Melo ME, nome fantasia KUMON - Vera Alice de Almeida Rosa Camargo - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre
a pesquisa Bacenjud. - ADV: ARTHUR RONCON DE MELO (OAB 259964/SP), THIAGO NUNES MACHADO (OAB 344616/SP),
VICTOR RONCON DE MELO (OAB 270918/SP)
Processo 0005458-47.2012.8.26.0270 (270.01.2012.005458) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema
Remuneratório e Benefícios - Josita Bueno de Camargo Freitas - Fazenda Publica do Municipio de Itapeva - Certifico e dou fé ter
decorrido o prazo, em 25/11/2015, sem manifestação do interessado, autora, para apresentar impugnação aos embargos. Nada
mais. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), GISELE DE MACEDO ALMEIDA (OAB 311102/SP), FABIO DE
ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP)
Processo 0006195-50.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006195) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e
Adicionais - Alaor de Aguiar Filho - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de
expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”,
cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma,
determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: FERNANDO HUMBERTO PAROLO CARAVITA (OAB 153266/SP), LUCIANO DA
SILVA SANTOS (OAB 154133/SP)
Processo 0006291-02.2011.8.26.0270 (270.01.2011.006291) - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Pagamento - Paulo Gilberto Ortiz - Roberto da Silva Ferreira - - Adilson da Silva Ferreira - Ato
ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a certidão de mandado cumprido negativo conforme teor de folhas 131. ADV: PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO (OAB 141314/SP)
Processo 0006310-03.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Everardo Antonio
Soares - André Luis Lima de Campos - - Provac Serviços Ltda - Vistos. Tendo em vista que a parte exequente não se opõe ao
parcelamento do débito, defiro o pedido de fls. 81/82, formulado pela executada. Defiro o levantamento do depósito judicial
de fl. 85, a favor do exequente, expedindo-se MLJ. Int. - ADV: GESIEL DE SOUZA RODRIGUES (OAB 141510/SP), CARLOS
ALBERTO MOURA LEITE (OAB 240790/SP), ISABELLE MIEKO SAKURAMOTO LOUREIRO (OAB 260387/SP), JEFERSON
RODRIGO BRUN (OAB 297781/SP)
Processo 0006398-41.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Monica Araujo Santos Camargo
ME - Filomena Aquino Leite - Certifico e dou fé que, por ora, deixo de expedir o mandado de penhora e avaliação vez que o
débito apontado na petição de fls. 37/38 é acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor devido, quando
salvo melhor juízo deveria ser de 10% (dez por cento), conforme acordo de fls. 31/32 . - ADV: JULIANA ARIETE DE OLIVEIRA
FRANÇA (OAB 341289/SP)
Processo 0006526-61.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Wanderley
Verneck Romanoff - Josias Ferreira dos Santos - Wanderley Verneck Romanoff - Ato ordinatório para que a parte autora se
manifeste sobre a pesquisa Renajud. - ADV: WANDERLEY VERNECK ROMANOFF (OAB 101679/SP)
Processo 0006766-21.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006766) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Andrea
Santoro Me - Ernesto Pereira de Souza Neto - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a pesquisa Bacenjud
negativa. - ADV: RENATO JENSEN ROSSI (OAB 234554/SP), ANGELO FABRICIO THOMAZ (OAB 303393/SP), DANIELLE DE
CASSIA LIMA BUENO BRANCO DE ALMEIDA (OAB 244124/SP)
Processo 0006833-15.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Espécies de Contratos - Erivelto Tadeu Rezende - - Maria Aparecida Rezende - Barinas Empreendimentos Imobiliários
SPE - - Trisul S/A - Vistos. Recebo o recurso inominado da parte requerida no efeito devolutivo. Apresente a parte autora suas
contrarrazões de recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. ADV: MARIA JUSINEIDE CAVALCANTI (OAB 132685/SP), DANIELA CRISTINA BUENO MATOS DOS SANTOS (OAB 320755/
SP), ADRIANA ROCHA TORQUETE CERQUEIRA (OAB 248998/SP), RODRIGO CAMARGO KALOGLIAN (OAB 172014/SP)
Processo 0006952-78.2011.8.26.0270 (270.01.2011.006952) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paulo
Roberto de Abreu Camargo Me - Maria Cristina Mandu - Vistos. Fl. 137: primeiramente, informe a exequente o número da
residência da executada. Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 0006975-87.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006975) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e
Adicionais - Ana Maria Fanini - Fazenda Publica Municipal (prefeitura Municipal de Itapeva) - Vistos. Conforme comunicado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de
solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição
Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais.
Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP),
FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 0007146-73.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Carmen Lucia Alves da Silva - Municipio de
Itapeva - Vistos. Recebo os Embargos à Execução, em apenso, vez que tempestivos. Cite-se a parte embargada, na pessoa de
seu advogado, para apresentar impugnação no prazo de 10 dias. Int. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/
SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 0007458-49.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Anderson Henrique Morais Souza Blezins Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo o recurso inominado da parte requerida, no duplo efeito. Apresente a
parte autora suas contrarrazões de recurso no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio
Recursal. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR, ELIANE ANDRÉA DE MOURA MONTANARI (OAB 304559/SP)
Processo 0007532-06.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Flávio Bueno de Oliveira Gisele Lopes Oliveira - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a pesquisa Renajud. - ADV: MAGDIEL
CORREA DOS SANTOS (OAB 303219/SP)
Processo 0007566-49.2012.8.26.0270 (270.01.2012.007566) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Subsídios - Agner
Unterkircher Camargo - Prefeitura do Municipio de Itapeva - Ato ordinatório para que a parte embargante se manifeste sobre a
petição de folhas 25/28 - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB
311302/SP), JAMIL RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP)
Processo 0007657-71.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabiana Jardim Mello - Carlos Eduardo
Cerdeira Mattos - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a certidão de mandado negativo conforme teor de
folhas 32 verso. - ADV: ALESSANDRO REICHERT (OAB 144560/SP)
Processo 0008526-34.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Monica Araujo Santos Camargo
ME - Nicoli Batistella Rodrigues - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre a certidão de folhas 28. - ADV:
JULIANA ARIETE DE OLIVEIRA FRANÇA (OAB 341289/SP)
Processo 0008741-10.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Paris Comercio de Produtos de Beleza
Ltda Me - Julia da Silva Engue - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre as pesquisas realizadas. - ADV:
LILIAN ALVES CAMARGO (OAB 131698/SP)
Processo 0008779-90.2012.8.26.0270 (027.02.0120.008779) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Paulo
Roberto de Abreu Camargo- Me - Luciane Soares Moreira da Silva - Vistos. Fl. 116: a pesquisa Bacenjud já foi realizada nos
autos e se mostrou ineficaz. Quanto a pesquisa Infojud solicitada, pela pesquisa realizada a fl.117, também, mostrou endereço
já constante dos autos, onde a executada não foi encontrada. Indique o atual endereço da executada, sob pena de extinção.
Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 0008922-11.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Claudio Bueno de Oliveira Nildicleia de Camargo Mattos Vilão - Vistos. Intime-se a executada para pagamento do débito apontado às fls. 26/29, no prazo
de 15 dias, sob pena do montante ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e, a requerimento do credor ser
expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 475-J do CPC). Int. - ADV: MAGDIEL CORREA DOS SANTOS (OAB 303219/
SP)
Processo 0009015-71.2014.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Graciliano Domingues de Araujo
- Jocimar ricardo Luciano da Cunha ME - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste em termos de prosseguimento do
feito. - ADV: JOSÉ PEREIRA ARAUJO NETO (OAB 321438/SP)
Processo 0010201-42.2008.8.26.0270 (270.01.2008.010201) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Magno da
Costa - Daniella Brigida Vidal - Maria Luiza Santos Carvalho Pinheiro - Vistos. Expeçam-se certidões de honorários aos dativos
indicados às fls. 93 e 188. Oportunamente, tornem-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: WALTER LUIZ SANTOS BARBOSA
JUNIOR (OAB 318242/SP), PATRICIA CAMPOS (OAB 247921/SP), VANIO JOSE PRADO (OAB 113505/SP)
Processo 0010710-41.2006.8.26.0270 (270.01.2006.010710) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Edvaldo Luiz
Francisco - Marco Antonio Penha - - Reinaldo Cassimiro de Oliveira Junior - Vistos. Indefiro o pedido de fl. 192, vez que compete
a parte interessada diligenciar na tentativa de localização dos executados, para o deslinde da causa. Indique o exequente a
localização dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int. Ato ordinatório: Manifeste-se a parte autora
em relação a certidão de mandado negativo conforme teor de folhas 198. - ADV: EDVALDO LUIZ FRANCISCO (OAB 99148/
SP)
Processo 3000378-17.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução Pedro Francisco de Assis - Prefeitura do Municipio de Itapeva - Certifico e dou fé que, cumprindo determinação judicial de fls.
25/26 do apenso de Embargos à Execução, certifico que os Embargos foram jugados procedentes, nos termos da sentença como
segue: “(...). Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos do embargante para determinar
que a execução prossiga pelo valor dos cálculos apresentados pelo embargante, e extingo o processo, com resolução de mérito,
nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nesta fase processual. Certifique-se nos
autos principais, manifestando-se naqueles a embargada em termos de prosseguimento do feito. Publique-se, registre-se e
intimem-se. Itapeva, 23 de outubro de 2015.”. Nada Mais. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), MARCOS
PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP), JAMIL RODRIGUES
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP)
Processo 3000519-36.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Celina Ribeiro de Lima Fazenda Pública do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Diante da inércia da parte interessada,
arquivem-se os autos. Int. - ADV: JAMIL RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP), MARCOS PAULO CARDOSO
GUIMARÃES (OAB 205816/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR
DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 3001327-41.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Rosa Maria Fadini Pereira
- Prefeitura do Municipio de Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão
admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios
estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV:
MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), MARCOS PAULO
CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), JAMIL RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP)
Processo 3001330-93.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Maria Lucia Leme - Fazenda
Pública do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição
de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja
funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino
o prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), MARCOS PAULO
CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), JAMIL RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB 108025/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR
DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 3001494-58.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Luzia Aparecida Pereira - Fazenda Pública
do Municipio de Itapeva - Prefeitura do Municipio de Itapeva - Vistos. Diante da inércia da parte interessada, arquivem-se os
autos. Int. - ADV: ANTONIO MAURICIO DE ANDRADE MACIEL (OAB 276401/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB
311302/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP)
Processo 3003837-27.2013.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Patrick Agreste
Vasconcelos - Ana Cláudia de Oliveira - Patrick Agreste Vasconcelos - Vistos. Depreque-se a CITAÇÃO da parte executada, no
endereço constante de fl. 45, para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora, no prazo de 03 dias, sob pena de livre
penhora, com eventual descrição dos bens que guarnecem sua residência ou estabelecimento (artigo 659, §3º, do Código de
Processo Civil), por Oficial de Justiça. Em havendo penhora, os bens deverão ser, desde logo, avaliados por estimativa, pelo Sr.
Oficial de Justiça. Int. - ADV: PATRICK AGRESTE VASCONCELOS (OAB 290002/SP)
Processo 3004047-78.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Antonio Lucio Alves dos Santos - Antonio Airton Miranda - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste
sobre a certidão de mandado negativo conforme teor de folhas 131 verso. - ADV: ROBERTO VALERIO REZENDE (OAB 86662/
SP), JOSE CARLOS FERRAREZI MACHADO (OAB 78648/SP), MÁRIO TADEU SANTOS (OAB 276442/SP), SAMARA MORETTI
DA COSTA (OAB 330558/SP)
Processo 3004520-64.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Alcidine Fatima
Barros de Almeida - Nilton do Carmo Nicoletti Barros - Ato ordinatório para que a parte autora se manifeste sobre o ofício de
folhas 84/85. - ADV: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP), ROBERTO DOS SANTOS JACINTO DE ALMEIDA
(OAB 303799/SP)
Processo 3005981-71.2013.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Orivaldo Trimer Junior Bruna de Oliveira Machado - - Neide Maria de Almeida - Certifico e dou fé que até esta data não houve impugnação ao bloqueio
de valores no BB, por meio do Bacenjud, e, que a executada Bruna fora devidamente intimada em 09/nov/2015. Nada Mais. ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP)
Processo 3006107-24.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Elizete Lopes Moreira - Fazenda Publica
do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Recebo, em apenso, os Embargos à Execução para
discussão. Cite-se a embargada, na pessoa de seu advogado, para impugnação no prazo de 10 dias. Int. - ADV: FABIO DE
ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR
DAMIÃO (OAB 311302/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP)
Processo 3006109-91.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Benedito dos Santos Almeida - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Vistos. Primeiramente, providencie o advogado da
embargante a regularização de sua inicial, assinando-a. Prazo de 10 dias. Int. - ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/
SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP)
Processo 3006863-33.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Ivonete de Oliveira Pontes Jesus - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA, do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório, somente serão
admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja funcionalidade específica para precatórios
estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino o prosseguimento do feito. Int. - ADV:
JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), FABIO DE
ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP)
Processo 3006864-18.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Jose Carlos Vieira - Fazenda Publica do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Municipio de Itapeva - Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca do pedido do Município de Itapeva (fls. 117/118). Int. - ADV:
JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP),
JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP)
Processo 3006868-55.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento
Denilde Scura Henrique - Fazenda Publica do Municipio de Itapeva - Vistos. Conforme comunicado nº 394/2015 - SEMA,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 02 de julho de 2015, todas as petições de solicitação de expedição
de Ofício Requisitório, somente serão admitidos no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, cuja
funcionalidade específica para precatórios estará habilitada, tanto para processos físicos como digitais. Desta forma, determino
o prosseguimento do feito. Int. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR
DAMIÃO (OAB 311302/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA
(OAB 276162/SP)
Processo 3006885-91.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Maria Joana de Lima Thomaz - Fazenda
Publica do Municipio de Itapeva - Vistos. Diante da não localização da parte autora, certificada à fl. 184, e, considerando o
disposto no artigo 19 da Lei 9.099/95, arquivem-se os autos, diante da inércia da parte interessada em prosseguir o feito. Int. ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), FABIO
DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 276162/SP)
Processo 3008249-98.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Servipex Serviços
e Peças Comercial Ltda - ME - Maria José de Oliveira Rolim - Vistos. Defiro a penhora pretendida às fls. 53/54, expedindo-se
o competente mandado. Efetuada a penhora, defiro a restrição pretendida pelo sistema Renajud. Int. - ADV: CAMILA VANELI
GALVÃO MARTINS (OAB 295806/SP)
Processo 3008502-86.2013.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Adriano Araujo da Silva - Banco Bradesco S.A., Agência 0159-7 - Ato ordinatório para que a parte autora se
manifeste sobre a petição de folhas 160/161. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), BRUNA AMERICO SIQUEIRA
(OAB 288680/SP), MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES (OAB 329702/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OSWALDO REZENDE FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0004093-50.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Lucimara
de Oliveira - Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Vistos. Considerando a afirmação da requerida de que não houve qualquer
oscilação de energia na data indicada pela parte autora, reputo ser a prova pericial essencial para o deslinde do feito. Dessa
formar, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, e determina sua redistribuição à Justiça Comum.
Intime-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP)
Processo 0005208-09.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Joaquim
Messias Rezende Neto - Claro Tv - Vistos. Intime-se pessoalmente a parte impugnada para, querendo, manifestar-se no prazo
de 10 (dez) dias, por meio de advogado habilitado. Int. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP),
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), PAULO ANTONIO DOS SANTOS CRUZ (OAB 167319/SP)
Processo 0005292-10.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Manoel
Mendes de Alcantara - Vivo Telefonica Brasil S/A - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
o pedido da autora para condenar a requerida, às suas expensas, a normalizar os serviços de telefonia fixa contratados pelo
requerente, instalado na Rua João Leme da Silva, 416, Bairro de cima, Itapeva/SP, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
imposição de multa diária a ser fixada na fase de cumprimento de sentença. Ainda, presentes os pressupostos para tanto, defiro
a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o imediato cumprimento da condenação. Sem custas e honorários. Publiquese, registre-se e intimem-se. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB
111887/SP)
Processo 0005340-66.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio Marcos Pires Valderi Dias Antunes - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17/11/2015, às 10:00 horas.
Expeça-se o necessário com as advertências de praxe. Int. - ADV: MARCOS JASOM DA SILVA PEREIRA (OAB 286251/SP)
Processo 0005340-66.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio Marcos Pires
- Valderi Dias Antunes - Vistos. Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerida, vez que a mesma
poderia ter se servido dos serviços prestados pela OAB em convênio com a Defensoria Pública do Estado, sem a necessidade
de contratar advogado de sua preferência. Aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: MARCOS JASOM DA SILVA PEREIRA
(OAB 286251/SP)
Processo 0006489-97.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Cicero
Domingues Ribeiro - Jose Nelo Santos Rezende - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia
17/03/2016, às 11:00 horas. Expeça-se o necessário com as advertências de praxe. Int. - ADV: EDUARDO DE VINCENZO (OAB
38032/SP)
Processo 0006522-87.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Paulo
Roberto Warlet da Silva - Englishtown do Brasil Intermediações Ltda - Vistos. HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes
(fl. 20), para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: LARISSA MACHADO
GARCIA (OAB 351197/SP)
Processo 1000024-55.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - L. A de Almeida Itapeva Me
- Fernanda dos Santos Proença - Vistos. Diante do acordo realizado e noticiado pela exequente, defiro a suspensão do feito
por 90 (noventa) dias, como requerido. Decorridos sem manifestação, tornem-me conclusos para extinção. Int. - ADV: WALTER
LUIZ SANTOS BARBOSA JUNIOR (OAB 318242/SP)
Processo 1000030-62.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Vivian Ferrari Lima Scaranello
Machado - Telefônica Brasil S/A - Vistos. Recebo o recurso da parte autora, no efeito devolutivo. Apresente a parte requerida as
contrarrazões de recurso, no prazo de 10 dias. Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. - ADV:
EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), RAPHAEL ALESSANDRO MACHADO (OAB 298445/SP)
Processo 1000054-90.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Eliana Teixeira dos Santos - Hot Point - Hot Barao Comercio de Confeccoes Ltda - - Banco Bradesco Cartões
S/A - - Fokastreet Calçados Ltda - - Casas Bahia Comercial Ltda. - Vistos. Defiro o levantamento dos depósitos realizados nos
autos (fls. 175/176), a favor da parte autora, expedindo-se MLJ, uma vez que a requerida Hot Point não apresentou recurso,
tornando-se o valor depositado incontroverso. Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. - ADV:
MIRNA ELIZA DA SILVA (OAB 269000/SP), ALESSANDRA ARANTES NUZZO ALVES (OAB 263752/SP), DANILO DE OLIVEIRA
SILVA (OAB 237489/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 1000056-60.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Mathilde Simonini
Margarido - Ulisses Donizete Ramos - - Vani Anciladei Pinto de Oliveira - Vistos. Fls. 30/31: por ora, aguarde-se o retorno da
precatória expedida. Int. - ADV: GABRIEL MARCHETTI VAZ (OAB 282590/SP)
Processo 1000716-54.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Debora Helena
Queiroz Baz - Wagner Dzenkauskas - Vistos. HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes (fls. 30/31), para que surta seus
jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código
de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: MARCIA CLEIDE RIBEIRO (OAB 185674/SP), ANA
ERICA FIGUEIREDO HERTEL (OAB 275110/SP)
Processo 1000730-38.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Paris Comércio
de Produtos de Beleza Ltda - Me - Gabrielly Ruhama Galvão Garcia - Vistos. Defiro o bloqueio de ativos em nome da executada,
providencie a serventia a elaboração da minuta atentando-se ao limite do valor do débito. Int. - ADV: LILIAN ALVES CAMARGO
(OAB 131698/SP)
Processo 1000792-78.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria
Aparecida de Souza Santos - Banco Pan S/A - Em face do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, extinguindo o feito com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em consequência, revogo a decisão liminar de fls. 18. Oficie-se. Sem custas e honorários. Publique-se, registrese e intime-se. - ADV: FÁBIO EDUARDO DE PROENÇA (OAB 162744/SP), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB
340927/SP)
Processo 1000803-10.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Vicentina
Pereira de Almeida - Banco Santander Sa - Em face do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial para compelir a requerida a não promover qualquer tipo
de cobrança da requerente, sob pena de multa de R$ 100,00, a cada nova cobrança. Em consequência, torno definitiva a
decisão liminar de fls. 41, e extingo o feito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e
honorários. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), PAULO EDUARDO NICOLETT
(OAB 266402/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1000830-90.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Luiz Augusto de Sousa Pereira - Claro S.a. - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito feito na exordial,
extinguindo o processo com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, REVOGO A TUTELA
ANTECIPADA. Oficie-se. Sem custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se, registre-se e intime-se. ADV: MÔNICA LANGNOR E SOUSA (OAB 289376/SP), PAULO BARDELLA CAPARELLI (OAB 216411/SP)
Processo 1000848-14.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Angela Rosana Monteiro Alfredo Prestes de Oliveira - - Ilza Prestes de Oliveira - Vistos. Defiro as pesquisas pretendidas, providencie a serventia as
minutas. Int. - ADV: MAGDIEL CORREA DOS SANTOS (OAB 303219/SP)
Processo 1000941-74.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - L. A de Almeida Itapeva Me Nelson dos Santos Ferreira Junior - Vistos. Diante da certidão lançada a fl. 33, JULGO EXTINTA a presente Execução de Título
Extrajudicial, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, ante a não localização do executado. Oportunamente, arquivemse os autos. PRIC. - ADV: WALTER LUIZ SANTOS BARBOSA JUNIOR (OAB 318242/SP), DIEGO CAMARGO DRIGO (OAB
317774/SP)
Processo 1000945-14.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - L. A de Almeida Itapeva Me Marcio Lopes da Rosa - Certifico e dou fé que, apesar de intimado, o executado não apresentou qualquer manifestação. Nada
mais. - ADV: WALTER LUIZ SANTOS BARBOSA JUNIOR (OAB 318242/SP), DIEGO CAMARGO DRIGO (OAB 317774/SP)
Processo 1000988-48.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Pedro Luiz Conti Mariozi
- Ruth Aparecida de Moraes - Pedro Luiz Conti Mariozi - Vistos. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para a correção
de classe. Int. - ADV: PEDRO LUIZ CONTI MARIOZI (OAB 140640/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1000996-25.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Marcos Yoshiiti Maeno - Maria
Aparecida da Silva Carvalho - Vistos. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para correção de classe. Int. - ADV: PEDRO
LUIZ CONTI MARIOZI (OAB 140640/SP)
Processo 1001062-05.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Fernando Antônio Moutinho dos Reis
- Rafael Antunes de Lima Arantes - José Antonio Arantes - - Geni Antunes de Lima Arantes - Ato ordinatório para que a parte
autora se manifeste sobre a certidão de folhas 28. - ADV: JOSE CARLOS DE SANTANA (OAB 268269/SP)
Processo 1001362-64.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Meira Serviços
Empresariais Ltda - Me - Telefônica Brasil S/A - Vistos. Uma vez comprovada a contratação dos serviços telefônicos e
o pagamento das faturas encaminhadas pela prestadora, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a
requerida restabeleça imediatamente as linhas contratadas pela autora por meio do plano PL SUA EMP. IL. 90 VOZ CP, por meio
das propostas 140567, 140614, 1440615 e 140618, datadas de 17/04/2015, sob pena de imposição de multa diária. Intime-se
com urgência e cite-se na forma da lei. Intime-se. - ADV: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE (OAB 67419/PR)
Processo 1001683-02.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Enoque
Rodrigo de Oliveira Leite - Unimed de Itapeva - Cooperativa de Trabalho Médico - - Leonardo Florencio Santos - Vistos. Acolho
o parecer do representante do Ministério Público, e indefiro a prioridade na tramitação do feito. Remetam-se os autos ao Setor
de Conciliação e Mediação de Itapeva/SP, para prévia designação de conciliação. Com a designação da audiência, citem-se as
partes requeridas e intime-se a parte autora. Sendo infrutífera a conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que
o faça através de advogado legalmente habilitado, na própria audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após
a contestação, a parte requerente terá outros 10 (dez) dias para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de
instrução e julgamento, o requerido poderá contestar até a audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem
de direito na audiência de conciliação implicará na extinção do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida,
revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação,
decorridos eventuais prazos concedidos, tornem os autos conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução
e julgamento. Int. - ADV: DEBORA FERNANDES LOURENÇO SCALCO (OAB 327354/SP)
Processo 1001750-64.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - David Alessandro Rocha Santos - TELEFONICA BRASIL S.A - Vistos. Vislumbro presentes os requisitos legais
e DEFIRO o pedido liminar intimando-se a requerida VIVO S/A para que não envie o nome do requerente ao rol dos maus
pagadores, bem como, caso já tenha efetuado a negativação que a mesma seja retirada. Conforme orientação de Enunciados
dos Juizados Especiais (FONAJE) é possível a dispensa da audiência de instrução e julgamento quando pela natureza da causa
ou pelo desinteresse das partes não houver prova oral a ser produzida, porque não haverá prejuízo à parte (art. 13, da Lei
9.099/95). Assim, CITE-SE a requerida a oferecer sua contestação, no prazo legal de 15 dias. Eventual interesse em conciliação
deve ser manifestada por escrito, com a menção à proposta que se deseja fazer. Com a juntada, intime-se a parte autora para
manifestação em igual prazo. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: DANILO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 237489/SP)
Processo 1001754-04.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Adriano
Vasconcelos Moraes - L.m. dos Santos Couros - Me - Vistos. Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação e Mediação de
Itapeva/SP, para prévia designação de conciliação. Com a designação da audiência, cite-se a parte requerida e intime-se a
parte autora. Sendo infrutífera a conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que o faça através de advogado
legalmente habilitado, na própria audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após a contestação, a parte
requerente terá outros 10 (dez) dias para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de instrução e julgamento, o
requerido poderá contestar até a audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem de direito na audiência de
conciliação implicará na extinção do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida, revelia, reputando-se como
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação, decorridos eventuais prazos
concedidos, tornem os autos conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV:
MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 355997/SP)
Processo 1001754-04.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Adriano
Vasconcelos Moraes - L.m. dos Santos Couros - Me - Vistos. HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins do artigo
158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267,
VIII, do CPC. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MILTON VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 355997/SP)
Processo 1001914-29.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Angela Rosana Monteiro R F Transportes e Serviços Ltda - Vistos. Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação e Mediação de Itapeva/SP, para
prévia designação de conciliação. Com a designação da audiência, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora. Sendo
infrutífera a conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que o faça através de advogado legalmente habilitado,
na própria audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após a contestação, a parte requerente terá outros 10
(dez) dias para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de instrução e julgamento, o requerido poderá contestar
até a audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem de direito na audiência de conciliação implicará na
extinção do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida, revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos
alegados na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação, decorridos eventuais prazos concedidos, tornem
os autos conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: MAGDIEL CORREA DOS
SANTOS (OAB 303219/SP)
Processo 1001924-73.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Edriana
Boranelli de Almeida - Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos. A antecipação dos efeitos da tutela, prevista
no artigo 273 do Código de Processo Civil, exige, para a sua concessão, prova inequívoca que leve ao convencimento da
verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ou seja, deve haver nos autos
elementos suficientemente fortes que possibilitem a formação de convicção da probabilidade de sucesso para o demandante,
além do perigo da demora. Em juízo preliminar, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela
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antecipada, visto que a manutenção do apontamento em nome da requerente poderá acarretar-lhe danos e dificuldades em sua
vida financeira e profissional. Ademais, é de se ressaltar que o que se determina é a mera suspensão da publicidade do ato, não
seu cancelamento, podendo, portanto, caso haja indícios de que não assiste razão à requerente, a presente liminar ser cassada.
Desta forma, considerando que o apontamento em nome da requerente perante os órgãos de proteção ao crédito afigura-se,
ao menos nesta fase de juízo preliminar, como indevido, e considerando os possíveis prejuízos à requerente, DEFIRO a tutela
pleiteada, expedindo-se ofício ao SERASA, devendo a parte interessada postá-lo. Conforme orientação de Enunciados dos
Juizados Especiais (FONAJE) é possível a dispensa da audiência de instrução e julgamento quando pela natureza da causa
ou pelo desinteresse das partes não houver prova oral a ser produzida, porque não haverá prejuízo à parte (art. 13, da Lei
9.099/95). Assim, CITE-SE a requerida a oferecer sua contestação, no prazo legal de 15 dias. Eventual interesse em conciliação
deve ser manifestada por escrito, com a menção à proposta que se deseja fazer. Com a juntada, intime-se a parte autora para
manifestação em igual prazo. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO DE PROENÇA (OAB 162744/SP)
Processo 1001928-13.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Sergio
Henrique de Melo Mendes - Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda. - Vistos. Remetam-se os autos ao Setor de
Conciliação e Mediação de Itapeva/SP, para prévia designação de conciliação. Com a designação da audiência, cite-se a parte
requerida e intime-se a parte autora. Sendo infrutífera a conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que o
faça através de advogado legalmente habilitado, na própria audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após
a contestação, a parte requerente terá outros 10 (dez) dias para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de
instrução e julgamento, o requerido poderá contestar até a audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem
de direito na audiência de conciliação implicará na extinção do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida,
revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação,
decorridos eventuais prazos concedidos, tornem os autos conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução
e julgamento. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO DE PROENÇA (OAB 162744/SP)
Processo 1001934-20.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Ana Maria
Rodrigues - Nicanor Pedroso de Camargo - - Celia Regina Hori de Camargo - Vistos. Em juízo preliminar, não vislumbro
presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada em especial a necessidade de contraditório tendo
em vista o pedido formulado. Ademais, não foi verificada o perigo na demora ínsito à tutela de emergência. Desta forma,
INDEFIRO a tutela pleiteada. Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação e Mediação de Itapeva/SP, para prévia designação
de conciliação. Com a designação da audiência, citem-se as partes requeridas e intime-se a parte autora. Sendo infrutífera a
conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que o faça através de advogado legalmente habilitado, na própria
audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após a contestação, a parte requerente terá outros 10 (dez) dias
para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de instrução e julgamento, o requerido poderá contestar até a
audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem de direito na audiência de conciliação implicará na extinção
do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida, revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos alegados
na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação, decorridos eventuais prazos concedidos, tornem os autos
conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: ENDRIGO SERRES DE FREITAS
(OAB 333001/SP)
Processo 1002030-35.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adilson da Silva Alves
Filmagens Me - Claudineia de Fátima Pereira - Vistos. CITE-SE a parte executada, para os termos da ação, bem como para
pagar o débito ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 dias, sob pena de livre penhora, com eventual descrição dos bens que
guarnecem sua residência ou estabelecimento (artigo 659, §3º, do Código de Processo Civil), por Oficial de Justiça. Havendo
penhora, os bens deverão ser, desde logo, avaliados por estimativa, pelo Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV: EMERSON BUENO
(OAB 289716/SP)
Processo 1002034-72.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adilson da Silva Alves
Filmagens Me - Anazil Rodrigues de Lima - Vistos. Trata-se de execução extrajudicial lastreada em nota promissória. Nos termos
do artigo 8º, §1º, inciso II, da Lei 9.099/95, podem propor ações perante o Juizado Especial Cível as pessoas enquadradas como
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. É certo que a nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato. Em tais ações, nem mesmo o negócio
jurídico subjacente precisa ser indicado pelo exeqüente. Contudo, no microssistema do Juizado Especial Cível, consolidou-se
a necessidade da comprovação da qualificação tributária, bem como apresentação do documento fiscal em Juízo, não para a
comprovação da relação jurídica subjacente, mas, sim, para a comprovação da regularidade da parte autora empresária. Em
outros termos, podem ter acesso ao Juizado Especial Civil os agentes econômicos regulares e, para tanto, faz-se necessária
a comprovação da regularidade em Juízo. O entendimento foi sintetizado no Enunciado 135, aprovado no XXVII FONAJE Palmas/TO - 26 a 28 de maio de 2010, com a seguinte ementa: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no
sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente
ao negócio jurídico objeto da demanda”. Assim, emende a parte autora a petição inicial, para que atenda um dos seguintes
requisitos: Na hipótese de a parte autora exercer a atividade econômica adotando a forma de pessoa jurídica ME ou EPP ou
Eireli ME ou EPP, deve juntar aos autos: (i) cópia do contrato social arquivado na Jucesp ou cópia do ato constitutivo arquivado
na JUCESP; (ii) comprovante de inscrição no CNPJ; e (iii) da nota fiscal referente à operação que originou o título de crédito que
se pretende executar. Na hipótese de a parte exequente exercer atividade econômica como empresário individual ME ou EPP,
deve juntar aos autos: (i) requerimento de empresário individual arquivado na JUCESP; (ii) comprovante de inscrição no CNPJ;
e (iii) cópia da nota fiscal referente à operação que originou o título de crédito que se pretende executar. Na hipótese de a parte
exequente enquadrar-se na qualidade de microempreendedor individual (MEI), a nota fiscal deve ser substituída pelos seguintes
documentos: i) relatório Mensal das Receitas Brutas dos últimos seis meses, incluindo a cópia das notas fiscais de compras de
produtos e de serviços; (ii) cópia da Declaração Anual Simplificada, dos últimos dois exercícios; e (iii) cópia dos últimos seis
Documentos de Arrecadação do SIMPLES Nacional DAS. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial. Int. - ADV: EMERSON BUENO (OAB 289716/SP)
Processo 1002150-78.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Josmar Garcia de Moura Wagner
- Simone Aparecida Fagundes Ribas - Sebastião Rodrigues da Costa - Vistos. CITE-SE a parte executada, para os termos da
ação, bem como para pagar o débito ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 dias, sob pena de livre penhora, com eventual
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descrição dos bens que guarnecem sua residência ou estabelecimento (artigo 659, §3º, do Código de Processo Civil), por Oficial
de Justiça. Havendo penhora, os bens deverão ser, desde logo, avaliados por estimativa, pelo Sr. Oficial de Justiça. Int. - ADV:
VANIO JOSE PRADO (OAB 113505/SP)
Processo 1002162-92.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação - Eliane
Andréa de Moura Montanari - Arthur Ludgren Tecidos S/A - Eliane Andréa de Moura Montanari - Vistos. A antecipação dos
efeitos da tutela, prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil, exige, para a sua concessão, prova inequívoca que leve
ao convencimento da verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ou
seja, deve haver nos autos elementos suficientemente fortes que possibilitem a formação de convicção da probabilidade de
sucesso para o demandante, além do perigo da demora. Em juízo preliminar, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à
concessão da tutela antecipada, visto que a manutenção do apontamento em nome da requerente poderá acarretar-lhe danos
e dificuldades em sua vida financeira e profissional. Ademais, é de se ressaltar que o que se determina é a mera suspensão
da publicidade do ato, não seu cancelamento, podendo, portanto, caso haja indícios de que não assiste razão à requerente,
a presente liminar ser cassada. Desta forma, considerando que o apontamento em nome da requerente perante os órgãos de
proteção ao crédito afigura-se, ao menos nesta fase de juízo preliminar, como indevido, e considerando os possíveis prejuízos à
requerente, DEFIRO a tutela pleiteada, expedindo-se os ofícios necessários, devendo a parte interessada postá-los. Conforme
orientação de Enunciados dos Juizados Especiais (FONAJE) é possível a dispensa da audiência de instrução e julgamento
quando pela natureza da causa ou pelo desinteresse das partes não houver prova oral a ser produzida, porque não haverá
prejuízo à parte (art. 13, da Lei 9.099/95). Assim, CITE-SE a requerida a oferecer sua contestação, no prazo legal de 15 dias.
Eventual interesse em conciliação deve ser manifestada por escrito, com a menção à proposta que se deseja fazer. Com a
juntada, intime-se a parte autora para manifestação em igual prazo. - ADV: ELIANE ANDRÉA DE MOURA MONTANARI (OAB
304559/SP)
Processo 1002381-08.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - João Paulo Mourão
Pinto - Francisco Augusto T Bisneto - Vistos. Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação e Mediação de Itapeva/SP, para
prévia designação de conciliação. Com a designação da audiência, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora. Sendo
infrutífera a conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que o faça através de advogado legalmente habilitado,
na própria audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após a contestação, a parte requerente terá outros
10 (dez) dias para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de instrução e julgamento, o requerido poderá
contestar até a audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem de direito na audiência de conciliação
implicará na extinção do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida, revelia, reputando-se como verdadeiros
os fatos alegados na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação, decorridos eventuais prazos concedidos,
tornem os autos conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: THIAGO NUNES
MACHADO (OAB 344616/SP)
Processo 1002485-97.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adilson da Silva Alves
Filmagens Me - Bruno Willian Machado - Vistos. Trata-se de execução extrajudicial lastreada em nota promissória. Nos termos
do artigo 8º, §1º, inciso II, da Lei 9.099/95, podem propor ações perante o Juizado Especial Cível as pessoas enquadradas como
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. É certo que a nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato. Em tais ações, nem mesmo o negócio
jurídico subjacente precisa ser indicado pelo exeqüente. Contudo, no microssistema do Juizado Especial Cível, consolidou-se
a necessidade da comprovação da qualificação tributária, bem como apresentação do documento fiscal em Juízo, não para a
comprovação da relação jurídica subjacente, mas, sim, para a comprovação da regularidade da parte autora empresária. Em
outros termos, podem ter acesso ao Juizado Especial Civil os agentes econômicos regulares e, para tanto, faz-se necessária
a comprovação da regularidade em Juízo. O entendimento foi sintetizado no Enunciado 135, aprovado no XXVII FONAJE Palmas/TO - 26 a 28 de maio de 2010, com a seguinte ementa: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no
sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente
ao negócio jurídico objeto da demanda”. Assim, emende a parte autora a petição inicial, para que atenda um dos seguintes
requisitos: Na hipótese de a parte autora exercer a atividade econômica adotando a forma de pessoa jurídica ME ou EPP ou
Eireli ME ou EPP, deve juntar aos autos: (i) cópia do contrato social arquivado na Jucesp ou cópia do ato constitutivo arquivado
na JUCESP; (ii) comprovante de inscrição no CNPJ; e (iii) da nota fiscal referente à operação que originou o título de crédito que
se pretende executar. Na hipótese de a parte exequente exercer atividade econômica como empresário individual ME ou EPP,
deve juntar aos autos: (i) requerimento de empresário individual arquivado na JUCESP; (ii) comprovante de inscrição no CNPJ;
e (iii) cópia da nota fiscal referente à operação que originou o título de crédito que se pretende executar. Na hipótese de a parte
exequente enquadrar-se na qualidade de microempreendedor individual (MEI), a nota fiscal deve ser substituída pelos seguintes
documentos: i) relatório Mensal das Receitas Brutas dos últimos seis meses, incluindo a cópia das notas fiscais de compras de
produtos e de serviços; (ii) cópia da Declaração Anual Simplificada, dos últimos dois exercícios; e (iii) cópia dos últimos seis
Documentos de Arrecadação do SIMPLES Nacional DAS. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial. Int. - ADV: EMERSON BUENO (OAB 289716/SP)
Processo 1002486-82.2015.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adilson da Silva Alves Filmagens
Me - Alaíde Aparecida de Oliveira Prestes - Vistos. Trata-se de execução extrajudicial lastreada em nota promissória. Nos termos
do artigo 8º, §1º, inciso II, da Lei 9.099/95, podem propor ações perante o Juizado Especial Cível as pessoas enquadradas como
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. É certo que a nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato. Em tais ações, nem mesmo o negócio
jurídico subjacente precisa ser indicado pelo exeqüente. Contudo, no microssistema do Juizado Especial Cível, consolidou-se
a necessidade da comprovação da qualificação tributária, bem como apresentação do documento fiscal em Juízo, não para a
comprovação da relação jurídica subjacente, mas, sim, para a comprovação da regularidade da parte autora empresária. Em
outros termos, podem ter acesso ao Juizado Especial Civil os agentes econômicos regulares e, para tanto, faz-se necessária
a comprovação da regularidade em Juízo. O entendimento foi sintetizado no Enunciado 135, aprovado no XXVII FONAJE Palmas/TO - 26 a 28 de maio de 2010, com a seguinte ementa: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no
sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente
ao negócio jurídico objeto da demanda”. Assim, emende a parte autora a petição inicial, para que atenda um dos seguintes
requisitos: Na hipótese de a parte autora exercer a atividade econômica adotando a forma de pessoa jurídica ME ou EPP ou
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Eireli ME ou EPP, deve juntar aos autos: (i) cópia do contrato social arquivado na Jucesp ou cópia do ato constitutivo arquivado
na JUCESP; (ii) comprovante de inscrição no CNPJ; e (iii) da nota fiscal referente à operação que originou o título de crédito que
se pretende executar. Na hipótese de a parte exequente exercer atividade econômica como empresário individual ME ou EPP,
deve juntar aos autos: (i) requerimento de empresário individual arquivado na JUCESP; (ii) comprovante de inscrição no CNPJ;
e (iii) cópia da nota fiscal referente à operação que originou o título de crédito que se pretende executar. Na hipótese de a parte
exequente enquadrar-se na qualidade de microempreendedor individual (MEI), a nota fiscal deve ser substituída pelos seguintes
documentos: i) relatório Mensal das Receitas Brutas dos últimos seis meses, incluindo a cópia das notas fiscais de compras de
produtos e de serviços; (ii) cópia da Declaração Anual Simplificada, dos últimos dois exercícios; e (iii) cópia dos últimos seis
Documentos de Arrecadação do SIMPLES Nacional DAS. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial. Int. - ADV: EMERSON BUENO (OAB 289716/SP)
Processo 1002575-08.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Doraci Aparecida Cassimiro - Magazine Luiza S/A - Vistos. Remetam-se os autos ao Setor de Conciliação e Mediação
de Itapeva/SP, para prévia designação de conciliação. Com a designação da audiência, cite-se a parte requerida e intime-se a
parte autora. Sendo infrutífera a conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que o faça através de advogado
legalmente habilitado, na própria audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após a contestação, a parte
requerente terá outros 10 (dez) dias para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de instrução e julgamento, o
requerido poderá contestar até a audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem de direito na audiência de
conciliação implicará na extinção do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida, revelia, reputando-se como
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação, decorridos eventuais prazos
concedidos, tornem os autos conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV:
EVERTON LEANDRO DA FÉ (OAB 342979/SP)
Processo 1002986-51.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Osvaldo Reale - - José
Ferreira Rato Júnior - - Clédio Queiróz - - Alexandre Viserta - Antonio Oliveira de Sousa - Vistos. Remetam-se os autos ao Setor
de Conciliação e Mediação de Itapeva/SP, para prévia designação de conciliação. Com a designação da audiência, cite-se a
parte requerida e intime-se a parte autora. Sendo infrutífera a conciliação, deverá parte requerida contestar a ação, desde que o
faça através de advogado legalmente habilitado, na própria audiência ou no prazo máximo de 15 dias a partir da mesma. Após
a contestação, a parte requerente terá outros 10 (dez) dias para replicar/defender. Em caso da necessidade de audiência de
instrução e julgamento, o requerido poderá contestar até a audiência a ser designada. A ausência da parte requerente ou quem
de direito na audiência de conciliação implicará na extinção do processo (art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95) e da parte requerida,
revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 20, da Lei 9.099/95). Após a audiência de conciliação,
decorridos eventuais prazos concedidos, tornem os autos conclusos para sentença e/ou designação de audiência de instrução
e julgamento. Int. - ADV: CLARI GOMES DOS SANTOS MARTINS RIBEIRO (OAB 112444/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OSWALDO REZENDE FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 1000034-02.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Sidnei Manoel Cardozo de
Barros - Município de Itapeva - Vistos. Acolho o pedido da parte autora, para tornar nulos os atos praticados a partir de fl. 70.
Recolha-se o mandado expedido a fl. 80. Tornem-me conclusos para sentença. Int. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA
(OAB 148850/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB
272074/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000193-42.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adimplemento e Extinção - Angela Maria
Martins Ribeiro - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Considerando-se o decidido na Reclamação nº 13.656 do STJ,
referente à multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, aguarde-se em Cartório o deslinde da
referida Reclamação pelo plenário do STJ. Int. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), JOSÉ
CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)
Processo 1000281-80.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Amauri Teixeira dos Santos
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000282-65.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Donizete de Jesus Costa
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000283-50.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - João Gonçalves de Oliveira
Neto - Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observada a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
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monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 1000310-33.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Orlei da Rosa Silva Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000311-18.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Reinaldo Marques - Prefeitura
Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino que a parte
ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o benefício de
igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas, observando
a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção monetária e
juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: MARCOS
PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000312-03.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Roberto Fabiano Molina Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 1000313-85.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Samuel Rafael de Andrade
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observada a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000321-62.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Vinicius Pires de Lima Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000330-24.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Elaine Cristina Mota Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000331-09.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Raquel Pereira de Magalhães
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP)
Processo 1000332-91.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Rita de Cassia de Lacerda
Miranda Marques - Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial.
Assim, determino que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas
eventuais e o benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias
pretéritas, observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da
correção monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intimese. - ADV: HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/
SP)
Processo 1000333-76.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Sandra Mara Rodrigues Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observada a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
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HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000383-05.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Marcelo José da Silva Almeida
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observada a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)
Processo 1000392-64.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Reginaldo Cruz Rocha Prefeitura Municipal de Itapeva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial. Assim, determino
que a parte ré proceda ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e o
benefício de igual natureza, apostilando-se. Condena-se ainda a requerida ao pagamento das diferenças pecuniárias pretéritas,
observando a prescrição quinquenal e o limite de 60 salários minimos (art. 2º da Lei 12.153/09), com a incidência da correção
monetária e juros de mora como retro detalhado. Sem custas nesta fase processual. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV:
HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1000992-85.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material Uriel de Almeida Garcia - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos termos da ação. Cientifique o
representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá fazê-lo como PRELIMINAR DE
CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJEF e no Comunicado
146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer mudança de endereço ocorrida
no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na
ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. - ADV: HELENA VASCONCELOS
MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP), PABLO FARIA DE OLIVEIRA (OAB 278829/SP)
Processo 1001950-71.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo
- inciso X, art. 37, CF 1988) - Vanessa Graciela da Silva Yamamoto - - Silmara de Loudes Oliveira Vieira - - Roseli Aparecida
dos Santos - - Nilza Laitz Vieira - - Neusa Cristina Alves Carvalho - - Maria de Souza Rodrigues Alves - - Margarida Regina
Martins - - Marcia Gonçalves Santiago de Almeida Melo - - Josiane de Camargo Carvalho - - Janaina Aparecida Geremias - Gisele Veloso Ferreira de Morais - - Fabiele Rodrigues Painado - - Eloisa Aparecida Rodrigues - - Elizabeth Regina Santiago
- - Denise Camargo Pereira - - Debora de Almeida Santos Macedo - - Cristiane Ramos Rezende - - Ana Flávia Béssa Nogueira
- - Amélia Maria Veiga Amancio Fogaça de Almeida - - Amazil de Oliveira Prestes Silva - - Adriana Vicente de Oliveira - - Adriana
de Lima Silva - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista
que a parte autora poderia ter se servido dos serviços prestados pela OAB, em convênio com a Defensoria Pública do Estado,
sem a necessidade de contratar advogado de sua preferência. Além disso o polo ativo conta com mais de 20 pessoas, o que
individualmente, não implicaria em prejuízo ao próprio sustento. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1001951-56.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo
- inciso X, art. 37, CF 1988) - Adriana Ferreira de Albuquerque - - Carolina Schimidt Slengmann - - Elaine Aparecida Costa
- - Fernanda Oliveira Moraes Carvalho - - Graciela dos Santos Freitas de Carvalho - - Lucilei Maria de Carvalho das Dore - Márcia Morais Xavier - - Maria José Aleixo de Chaves - - Nicolli Santos Pedecino - - Patricia Ruotolo Fernandes - - Polyanne de
Oliveira Matos Rodrigues - - Roseli Aparecida de Oliveira - - Sandra Maria Correa - - Sonia de Maria Camargo - - Thais Freitas
Rodrigues - - Vandeli Aparecida Vaz Camargo - - Vilma Aparecida de Camargo Siqueira - - Vinicio Ribeiro Jardim - Prefeitura
Municipal de Itapeva - Vistos. INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que a parte autora poderia
ter se servido dos serviços prestados pela OAB, em convênio com a Defensoria Pública do Estado, sem a necessidade de
contratar advogado de sua preferência. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos termos da ação. Cientifique o
representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá fazê-lo como PRELIMINAR DE
CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJEF e no Comunicado
146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer mudança de endereço ocorrida
no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado,
na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. - ADV: PAULO DE LA RUA
TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1001954-11.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo
- inciso X, art. 37, CF 1988) - Alice de Fatima Desídera Oliveira - - Camila Melo Araújo Loureiro - - Cassia Regina Dias Antunes
Meira - - Celina da Rosa Araujo - - Daniele de Jesus Loureiro de Melo - - Debora de Oliveira Nascimento - - Valeria Antunes
França - - Tania Cristina Lara Silva - - Silvia Cristina dos Santos - - Priscila de Paula Rodrigues - - Ivonette de Oliveira Caetano - Iracema Machado dos Santos - - Gisele Cristina Silva Domingues - - Geni Alves Ferreira - - Emilene de Lara Moreira - - Fabricia
da Silva Camargo - - Luciana Zaramela - - Vilma Pinheiro dos Santos - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. INDEFIRO o
pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que a parte autora poderia ter se servido dos serviços prestados pela
OAB, em convênio com a Defensoria Pública do Estado, sem a necessidade de contratar advogado de sua preferência. Além
disso o polo ativo conta com mais de 18 pessoas, o que, individualmente, não implicaria em prejuízo ao próprio sustento. Citese a pessoa Jurídica de direito público requerida dos termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica
que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá
a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da
Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser
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comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos
exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. - ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002431-34.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Antonio Rodrigues de Souza - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002483-30.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Neusa Rodrigues Silveira - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002491-07.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Sueli Aparecida Melo de Oliveira Cardoso - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público
requerida dos termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória,
poderá e deverá fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto
no Enunciado nº 76 do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte
autora de que qualquer mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei
n. 9.099, de 1995. Int. - ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002492-89.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Vitalino Tavares de Lima - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002502-36.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço - Fabiano Barros Martins
- Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos termos da ação. Cientifique
o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá fazê-lo como PRELIMINAR
DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJEF e no Comunicado
146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer mudança de endereço ocorrida
no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado,
na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. - ADV: PAULO DE LA RUA
TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002502-36.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço - Fabiano Barros
Martins - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Diante do pedido da parte autora formulado a fl. 22, JULGO EXTINTO o
presente feito, nos termos do artigo 267, V do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC - ADV:
PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002523-12.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - César André Fattori Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos termos da ação. Cientifique
o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá fazê-lo como PRELIMINAR
DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJEF e no Comunicado
146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer mudança de endereço ocorrida
no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado,
na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. - ADV: PAULO DE LA RUA
TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002576-90.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Renato Baladore Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos termos da ação. Cientifique
o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá fazê-lo como PRELIMINAR
DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJEF e no Comunicado
146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer mudança de endereço ocorrida
no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado,
na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. - ADV: PAULO DE LA RUA
TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1002981-29.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Adonias José de Almeida - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
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fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1003004-72.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Maria Alice da Conceição - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1003301-79.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Benedicto Lopes da Silva - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 1003305-19.2015.8.26.0270 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas Jorge Pedroso de Jesus - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. Cite-se a pessoa Jurídica de direito público requerida dos
termos da ação. Cientifique o representante judicial da pessoa jurídica que, caso tenha proposta conciliatória, poderá e deverá
fazê-lo como PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, o que não induzirá a confissão, nos termos do disposto no Enunciado nº 76
do FONAJEF e no Comunicado 146/2011, do Conselho Superior da Magistratura. Cientifique-se a parte autora de que qualquer
mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do § 2º, artigo 19, da Lei n. 9.099, de 1995. Int. ADV: PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OSWALDO REZENDE FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0002278-18.2015.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Terezinha de Oliveira Proença - Municipio de
Itapeva - Vistos. Converto o julgamento em diligência para designar audiência de instrução e julgamento no dia 28/01/2016, às
11:30 horas. Advirto às partes que testemunhas deverão comparecer na audiência designada independentemente de intimação.
Int. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 0002279-03.2015.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Cleusa Aparecida Teixeira de Almeida Municipio de Itapeva - Vistos. Converto o julgamento em diligência para designar audiência de instrução e julgamento no dia
28/01/2016, às 10:00 horas. Advirto às partes que testemunhas deverão comparecer na audiência designada independentemente
de intimação. Int. - ADV: MARCELUS GONSALES PEREIRA (OAB 148850/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/
SP)
Processo 0002280-85.2015.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Alice Terezinha Antunes França - Municipio
de Itapeva - Vistos. Converto o julgamento em diligência para designar audiência de instrução e julgamento no dia 28/01/2016, às
10:30 horas. Advirto às partes que testemunhas deverão comparecer na audiência designada independentemente de intimação.
Int. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)
Processo 0002281-70.2015.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Regina Celia de Almeida Trigo - Municipio de
Itapeva - Vistos. Converto o julgamento em diligência para designar audiência de instrução e julgamento no dia 28/01/2016, às
11:00 horas. Advirto às partes que testemunhas deverão comparecer na audiência designada independentemente de intimação.
Int. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), PAULO DE LA RUA TARANCON (OAB 276167/SP)

FORO DISTRITAL DE BURI
Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIMONE APARECIDA SANTOS FURLAN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0001385-59.2014.8.26.0691 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - DAVI
DE ALMEIDA TAVARES - Diante da juntada do laudo pericial a fls. 111/112, 114/115, 117/118 e 120/121, da manifestação do
Ministério Público no sentido de que não têm interesse na conservação do armamento apreendido até o final do processo e da
inércia da defesa quanto aos itens apreendidos, determino a destruição das armas de fogo apreendidas e das munições, nos
termos do artigo 509, parágrafo 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Oportunamente, encaminhe-se
para destruição junto ao Exército Nacional, em data a ser designada pelo DARAJ da 10ª Região. - ADV: FERNANDO MANOEL
SPALUTO (OAB 278493/SP)

FORO DISTRITAL DE ITABERÁ
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CHARBEL ABDON HABER JÉHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILSON CASSU ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 0000367-29.2014.8.26.0262 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P.J.M. - L.I.Q. - Afasto as
alegações do executado de fls. 63/65. No mais, havendo acordo as partes podem e devem apresentar petição conjunta. Assim,
decorrido o prazo sem pagamento, expeça-se mandado de penhora, intimação e avaliação. - ADV: GILBERTO GONÇALO
CRISTIANO LIMA (OAB 159939/SP), ANNA CAMILLA WAGNER CERDEIRA (OAB 317670/SP)
Processo 0000856-66.2014.8.26.0262 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Silvanira de Oliveira Cordeiro - Manifestar a requerente sobre o ofício juntado aos autos. - ADV: JOSE CARLOS GOMES
PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA (OAB 139855/SP)
Processo 0000924-89.2009.8.26.0262 (262.01.2009.000924) - Procedimento Sumário - Geraldo Maschietto Junior - Banco
do Brasil S/A - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito. No silêncio, aguardem-se os autos
em arquivo eventual manifestação. - ADV: VANILZA VENANCIO MICHELIN (OAB 226774/SP), IVO ROBERTO PEREZ (OAB
148245/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0001092-62.2007.8.26.0262 (262.01.2007.001092) - Procedimento Ordinário - Djair Pinheiro - Instituto Nacional
do Seguro Social - Manifestar a requerente sobre ofício juntado aos autos. - ADV: ADRIANA MARIA FABRI SANDOVAL (OAB
129409/SP)
Processo 0001177-72.2012.8.26.0262 (262.01.2012.001177) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do
Brasil S/A - Nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22 de março
de 2016, às 15:30 horas. Não obtida a conciliação que se tem em mira, serão analisadas as questões processuais pendentes,
analisadas as provas a serem produzidas, fixando-se os pontos controvertidos e / ou verificada a possibilidade de julgamento
antecipado do feito. No mais, em que pese a manifestação do banco requerido, consigno que na mesma data há várias outras
audiências conciliatórios designadas face à mencionada instituição. Cumpra-se. Int. - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/
SP), LANA ELIZABETH PERLY LIMA (OAB 191437/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CHARBEL ABDON HABER JÉHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILSON CASSU ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2016
Processo 1000387-66.2015.8.26.0262 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BFB Leasing S/A
- Arrendamento Mercantil - Comprovado o esbulho pela notificação juntada aos autos, a mora do devedor se torna líquida e
de pleno direito, autorizando a reintegração de posse. Desta forma, DEFIRO A LIMINAR de reintegração de posse do bem
descrito na inicial, depositando-se com a autora ou quem indicado por ela. Providencie a parte autora a vinda a esta Distrital de
representante legal para acompanhar o sr. Oficial de Justiça diligência de reintegração e receber o bem apreendido. Cumprida a
liminar, cite-se o requerido com as advertências legais. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º, CPC. Cumpra-se. Int. - ADV: JOSÉ
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CHARBEL ABDON HABER JÉHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILSON CASSU ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 0000003-57.2014.8.26.0262 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Lesão Corporal - J.M.L. - Ante o exposto, e
considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar JOSÉ MARIA
DE LIMA, já devidamente qualificado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, §9º, do Código Penal, e no artigo 306,
do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal, e aplico-lhe a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) dias
de detenção e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário, além da suspensão de sua habilitação
pelo prazo de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, fixando o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade. O réu respondeu ao processo ao processo em liberdade, razão pela qual fica concedido ao sentenciado o direito de
apelar nessa condição. Após o trânsito em julgado lace-se o nome do acusado no rol dos culpados, expedindo-se o mandado de
prisão e, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Custas ex lege. Itabera, 16 de outubro de 2015.
- ADV: MAURO DA COSTA (OAB 80269/SP)
Processo 0000123-66.2015.8.26.0262 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher K.A.R.A. e outro - Ciência à defensora da certidão de honorários expedida e disponível para retirada. - ADV: ANNA CAMILLA
WAGNER CERDEIRA (OAB 317670/SP)
Processo 0000142-59.2015.8.26.0622 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R.H.P. Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar o réu RAFAEL HENRIQUE
PEDROSO, pela pratica do delito tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 166 dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, corrigidos monetariamente
desde a data do fato. O acusado respondeu ao processo em liberdade, pelo que fica garantido o seu direito a apelar nessa
condição. Por fim, condeno ao réu ao pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, § 9°, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03,
ressalvado o disposto na Lei n° 1.060/50. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e
expeça-se o necessário. Custas ex lege. Publique-se, registre-se e intime-se. Itabera, 17 de dezembro de 2015. - ADV: ISOLINA
DE ALMEIDA SOBRINHA (OAB 164730/SP), HELITON BENEDITO FURLAN (OAB 322424/SP)
Processo 0000804-70.2014.8.26.0262 - Inquérito Policial - Furto - L.O.A. e outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
ação penal, para CONDENAR LOURIVAL DE OLIVEIRA ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo
unitário legal, com o regime semi-abeto para o início de cumprimento da pena, ficando a pena privativa de liberdade substituída
por uma pena restritiva de direito e uma pena de multa, conforme retro detalhado. Concedo ao réu o direito de recorrer em
liberdade, uma vez que ausentes os pressupostos para sua segregação cautelar. Condeno o réu ao pagamento da verba a que
se refere o artigo 4º, § 9°, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvado o disposto na Lei nº 1.060/50. Transitada em julgado
esta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário. Custas ex lege. Publique-se, registere-se
e intimem-se. Itabera, 07 de dezembro de 2015. - ADV: JOSE AUGUSTO DE FREITAS (OAB 71537/SP)
Processo 0001929-44.2012.8.26.0262 (262.01.2012.001929) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Decorrente de Violência Doméstica - E.M.O. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, para
CONDENAR Everaldo Mendes de Oliveira, qualificado nos autos, como incurso no artigo 21 da lei de Contravenções Penais
(Dec. Lei nº 3.688/41), c.c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma do artigo 5º da Lei nº 11.340/06, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspendendo condicionalmente a pena imposta, nos termos do
artigo 77 do Código Penal, mediante as condições acima mencionadas. Condeno o réu ao pagamento da verba a que se refere
o artigo 4º, § 9°, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvada a impossibilidade de pagamento comprovada na forma da lei.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, ausente a necessidade de sua segregação cautelar. Fixo os honorários do
patrono do acusado no valor máximo da Tabela respectiva, expedindo-se a certidão oportunamente. Com o trânsito em julgado,
lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, expedindo-se certidão e guia de recolhimento. Publique-se, registre-se e intimemse. Itabera, 08 de Outubro de 2015. - ADV: RODRIGO FERREIRA DE FREITAS (OAB 333143/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CHARBEL ABDON HABER JÉHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILSON CASSU ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 1000176-30.2015.8.26.0262 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paraiba & Santos Armarinhos
Ltda - Me - Vistos. Regularize os autos a serventia, uma vez que o termo de fls. 21/22 não pertence a estes autos. Após,
conclusos. Int. - ADV: FERNANDA DE ALMEIDA GONÇALVES (OAB 284150/SP)
Processo 1000178-97.2015.8.26.0262 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - H.L.S. - O.M. - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2016, às 13:30
horas. Intime-se o autor para comparecimento, advertindo-o de que a sua ausência importará na extinção do processo (art. 51,
I da Lei 9099/1995). Intimem-se os requeridos para comparecimento acompanhados de seu advogado, com a advertência de
que a CONTESTAÇÃO (art. 30 e 31 da Lei n º 9099/1995), será ofertada nesta audiência e não havendo comparecimento à
solenidade, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial e será proferido julgamento de plano. As testemunhas
já arroladas na inicial /contestação e / ou que as partes vierem tempestivamente a arrolar, até o máximo de três, comparecerão
à audiência independentemente de intimação, salvo se for requerida a intimação pessoal com prazo mínimo de cinco dias antes
da audiência supra designada. (art. 34 e § da Lei n º 9099/1995). Cumpra-se.Int. - ADV: LANA ELIZABETH PERLY LIMA (OAB
191437/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP)
Processo 1000215-27.2015.8.26.0262 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Juliano
Aparecido Neves - Banco Itaucard S/A - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de fevereiro de
2016 às 16:15 horas. Intime-se o autor para comparecimento, advertindo-o de que a sua ausência importará na extinção do
processo (art. 51, I da Lei 9099/1995). Intimem-se os requeridos para comparecimento acompanhados de seu advogado, com
a advertência de que a CONTESTAÇÃO (art. 30 e 31 da Lei n º 9099/1995), será ofertada nesta audiência e não havendo
comparecimento à solenidade, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial e será proferido julgamento de
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plano. As testemunhas já arroladas na inicial /contestação e / ou que as partes vierem tempestivamente a arrolar, até o máximo
de três, comparecerão à audiência independentemente de intimação, salvo se for requerida a intimação pessoal com prazo
mínimo de cinco dias antes da audiência supra designada. (art. 34 e § da Lei n º 9099/1995). Cumpra-se.Int. - ADV: LUCAS
DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), MARCELO JOSÉ TARDIVO
BOLDORINI (OAB 340125/SP)

ITAPEVI
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 14/12/2015
PROCESSO :1006168-42.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Solange Aparecida Souza Kimura
ADVOGADO : 179189/SP - Rogério Morina Vaz
REQDO
: Rafael Caracciolo de Paiva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006171-94.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: A.C.D.
ADVOGADO : 217555/SP - Fernanda Romão Cardoso Menezes dos Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006172-79.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: M.C.G.O.
ADVOGADO : 261016/SP - Fernando Lopes Campos Fernandes
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006196-10.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: Valu Administradora de Bens Imoveis Ltda
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006173-64.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rodrigo Garcia Silva
ADVOGADO : 283354/SP - Faisal Mohamad Salha
REQDO
: João Guilherme Garcia Azevedo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006197-92.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDA
: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006174-49.2015.8.26.0271
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonia Zanotti Silva
ADVOGADO : 288738/SP - Flavia Maria Okamoto Toscano
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006175-34.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.G.R.
ADVOGADO : 235205/SP - Sidney Francisco Chiesa Ketelhut
REQDA
: L.G.R.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1006176-19.2015.8.26.0271
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
: Multipensions Bradesco Fundo Multipatrocinado de Previdência Privada
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ADVOGADO : 130291/SP - Ana Rita dos Reis Petraroli
REQDA
: Izildinha Fraga Salgado
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006178-86.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 54632/SP - Juscelino Pereira da Silva
REQDO
: Alexandre José Pires
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006179-71.2015.8.26.0271
CLASSE
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: E.R.S.
ADVOGADO : 273663/SP - Neila Marise Barreto Longa
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006180-56.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.M.G.
ADVOGADO : 251387/SP - Valeria Loureiro Kobayashi
REQDO
: E.O.G.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006181-41.2015.8.26.0271
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ari Joaquim de Almeida
ADVOGADO : 288738/SP - Flavia Maria Okamoto Toscano
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006182-26.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: V.S.
ADVOGADO : 343700/SP - Daniel Marcondes dos Santos
REQDA
: A.R.S.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006184-93.2015.8.26.0271
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Josué Mendes Machado
ADVOGADO : 93950/SP - Helio Maciel Bezerra
REQDO
: Fazenda do Estado
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006185-78.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R.G.M.
ADVOGADO : 266382/SP - Lisangela Cristina Reina
REQDA
: E.A.M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008305-14.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Iara Nacif de Abreu
RECLAMADO : NET
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006187-48.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lerida Viviani de Oliveira
ADVOGADO : 305741/SP - Thiago Silva Pereira
REQDO
: ITAU UNIBANCO SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006188-33.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO : 49142/SP - Olavo Pereira de Oliveira
REQDA
: Avassi Francisca da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:0008306-96.2015.8.26.0271
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
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RECLAMANTE : Meri Lina Leão da Silva Albino
RECLAMADA : Nextel Telecomunicações LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006191-85.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R.N.C.
ADVOGADO : 333723/SP - Antonio Santos de Oliveira
REQDA
: G.S.C.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008307-81.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alcides de Carvalho
REQDO
: Dorival Faletti dos Santos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008308-66.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Rosilene de Sousa
RECLAMADO : Marabrás
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006194-40.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: HBR Plásticos Richard Moisés EPP
ADVOGADO : 293842/SP - Luciomar Edson Scorse
EXECTDO
: Comercial Japi
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006193-55.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.T.A.O.
ADVOGADO : 80569/SP - Irene Elvira da Silva
REQDO
: A.T.O.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006198-77.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vanessa Silva Santos
ADVOGADO : 87790/SP - Edson de Oliveira Ferraz
REQDO
: Hm 15 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006199-62.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Pampa Imoveis S/C Limitada
ADVOGADO : 93950/SP - Helio Maciel Bezerra
REQDA
: Odilia Afonso Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008309-51.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JEFFERSON ISAAC ALVES BATISTA
RECLAMADO : ALIANÇA VEÍCULOS LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008310-36.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alex Pontual dos Santos
REQDO
: Qbex Computadores Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008311-21.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CICERA CAMILO DA SILVA SANTOS
RECLAMADO : Via Varejo S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008313-88.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Emerson da Silva
RECLAMADO : Banco Schain e Cifra Financeira CFI
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0008315-58.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Juliana Meoco de Morais
REQDO
: CNOVA Com. Eletronico S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008316-43.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Neide Carlos de Moraes
RECLAMADO : Refrimak
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008318-13.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Leonia Silva Sousa
RECLAMADO : SKY
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008320-80.2015.8.26.0271
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Orlando Correia da Silva
EXECTDO
: Eduardo Eugênio Rafael
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO
VARA:ANEXO

:1006207-39.2015.8.26.0271
:AÇÃO CIVIL PÚBLICA
: M.P.E.S.P.
: F.E.S.P.
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1006124-23.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.L.S.
ADVOGADO : 98350/SP - Valdir Correia de Oliveira
REQDA
: A.M.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006200-47.2015.8.26.0271
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: K.C.R.P.
ADVOGADO : 263572/SP - Adriano Ribeiro Gustinelli
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006201-32.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 248970/SP - Carla Cristina Lopes Scortecci
REQDO
: Eduardo Antonio Pinto
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006202-17.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Refugio dos Pinheiros
ADVOGADO : 151544/SP - Patricia Gonçalves Silva Mendizabal
REQDO
: Fauzi Amdi
INVTEPASS : Neide Amdi Pimenta Neves
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006203-02.2015.8.26.0271
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: K.N.L.
ADVOGADO : 188453/SP - Erci Ribeiro do Carmo Tromel
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006204-84.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDO
: José Nilton de Lima Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1006205-69.2015.8.26.0271
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDA
: Ana Paula de Moraes
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006208-24.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ideal Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADO : 248076/SP - Daniela Caruso Mariano Almeida
REQDO
: Antonio Carlos de Oliveira Junior
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006209-09.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Colinas de Itapevi Empreendimentos e Participações Ltda
ADVOGADO : 220480/SP - Anderson Buriola Cavalcante
REQDO
: Josué Luis dos Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008326-87.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Josefina Luiza Rodrigues Papa
REQDO
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006210-91.2015.8.26.0271
CLASSE
:NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE : Ideal Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADO : 248076/SP - Daniela Caruso Mariano Almeida
NOTIFICADO : Edivaldo Oliveira da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006211-76.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Thais Aparecida Araújo da Silva
ADVOGADO : 295519/SP - Luiz Henrique do Nascimento
REQDO
: Plano Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006212-61.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Ideal Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADO : 248076/SP - Daniela Caruso Mariano Almeida
REQDO
: Ocupantes do Lote 13 da Quadra 47
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006214-31.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Ideal Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADO : 248076/SP - Daniela Caruso Mariano Almeida
REQDO
: Ocupantes do Lote 08 b da Quadra 48 Pq Suburbano
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006218-68.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Spe Itapevi Empreendimentos Imobiliarios Ltda
ADVOGADO : 220480/SP - Anderson Buriola Cavalcante
REQDO
: Adalmi Ferreira Ribeiro
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006088-78.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: M.E.P.A.
ADVOGADO : 189533/SP - Ernesto de Camargo Ribeiro Neto
EXECTDO
: A.J.S.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006092-18.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : G.S.O.
ADVOGADO : 331027/SP - Isabella Mariana Rosa Godoy
ALIMENTANTE
: J.O.
VARA:2ª VARA CÍVEL
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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 15/12/2015
PROCESSO :0008342-41.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alexandre Manoel da Silva
RECLAMADA : Alda Janete Moreira Vidal da Silva
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008343-26.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria de Lourdes Assis Bastos
RECLAMADO : SKY
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006223-90.2015.8.26.0271
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Robson Mendes Ribeiro
ADVOGADO : 287641/SP - Onésmo Saraiva dos Santos
IMPTDO
: Secretaria Estadual da Saúde
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008344-11.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alda Janete Moreira Vidal da Silva
REQDO
: Manoel da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006215-16.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ideal Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADVOGADO : 248076/SP - Daniela Caruso Mariano Almeida
REQDO
: Demostenes Balbino de Araujo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008346-78.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Cassia de Souza Gouveia
REQDO
: Mundial Editora Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008347-63.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Joaquim Batista Barboza
REQDO
: Sky Brasil Serviços Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008345-93.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Elias da Silva
REQDO
: Banco Santander
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008348-48.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Manoel Soares da Cunho
RECLAMADO : BBTT Barueri Benfica Transp. e Turismo
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008349-33.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ROGER SANTOS MACEDO
RECLAMADO : Roger Rodrigues de Oliveira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008350-18.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Cleonice Correa Cyrineo de Lima
RECLAMADO : Marcelo Vieira Maia
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO

:0008351-03.2015.8.26.0271
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Márcio de Oliveira Cruz
: Serralheria Portela
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VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008354-55.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Jaciel Batista
REQDO
: Albuquerque Clinica Odontológica Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008353-70.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ramiro da Silva Santos
RECLAMADO : Americanas.com
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006216-98.2015.8.26.0271
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: João Carlos Caramez
ADVOGADO : 184868/SP - Soraia Maria da Silva
REQDO
: Fernando Teodoro Alves
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008355-40.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Erenite Moreira de Azevedo
RECLAMADO : Cicero Leonardo da Silva
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006217-83.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social Região Administrativa Paulistana
ADVOGADO : 153344/SP - Sandro Luis de Santana
REQDA
: Sherly dos Anjos Sanches
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008358-92.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sidneia Macedo Santos Gois
REQDO
: Electrolux
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006219-53.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 177683/SP - Flávia Cunha Seabra Morais
REQDO
: David Aparecido Ferreira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008359-77.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Wilson Onorio de Souza
RECLAMADO : Hilda Bororo
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006220-38.2015.8.26.0271
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Maria Lúcia Furtado
ADVOGADO : 128215/SP - Joao Claudio Silicani
REQDA
: Aurora dos Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008361-47.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Waldemar José dos Santos
RECLAMADO : Claro
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006221-23.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Eduardo Lopes de Almeida
ADVOGADO : 217590/SP - Cidmeire de Oliveira Andrioli
REQDO
: Hm 15 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1006222-08.2015.8.26.0271
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CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 241999/SP - Leda Maria de Angelis Pinto
REQDA
: Flavia Aparecida Silva Brito
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006225-60.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A.C.R.
ADVOGADO : 324026/SP - José Fernando Silveira Quilles
REQDA
: J.S.B.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006226-45.2015.8.26.0271
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: M.M.B.
ADVOGADO : 218915/SP - Maraisa Chaves
REQDA
: M.E.M.B.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006227-30.2015.8.26.0271
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: M.J.B.
ADVOGADO : 218915/SP - Maraisa Chaves
REQDO
: J.B.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008365-84.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Graziele Françoso Dias dos Anjos
REQDA
: Vivian Regina Toggweller da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006229-97.2015.8.26.0271
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Fundação São Paulo
ADVOGADO : 144587/SP - Crivani da Silva Souza
REQDO
: Douglas Domingues Moraes Junior
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006232-52.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: G.A.L.C.
ADVOGADO : 344598/SP - Rosangela Aparecida Ribeiro Francis Bampa
REQDO
: S.R.O.C.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008366-69.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Euler Moronari Fernandes Filho
RECLAMADO : VIVO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006236-89.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Marinalva Bezerra Reis Santos
ADVOGADO : 342346/SP - Robson Ferreira Dias
REQDO
: João Jessé Reis Santos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006231-67.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 259958/SP - Andre Luis Fulan
EXECTDO
: Eduardo Luiz Campestrin
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006238-59.2015.8.26.0271
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Marco Antonio Panini
ADVOGADO : 242660/SP - Patricia Dias E Silva
REQDO
: Ivan Abrantes
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0008367-54.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Tailani Silva de Abreu
RECLAMADA : Eletropaulo Metropolitana
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO
VARA:ANEXO

:1006237-74.2015.8.26.0271
:ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
: A.A.S.
: 337775/SP - Dulciléia Ferdinando da Costa
: M.V.C.
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1006239-44.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ADVOGADO : 341698/SP - Pedro Couto de Carvalho
REQDO
: José Carlos da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006240-29.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: D.C.O.
ADVOGADO : 204677/SP - Alzerina Martins Uchôa
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006241-14.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
RECONVINTE : Paula Daniela Costa
ADVOGADO : 365088/SP - Michel Fermiano
RECONVINDO : BANCO PECUNIA S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006242-96.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
RECONVINTE : Aurea Gonçalves dos Santos
ADVOGADO : 344959/SP - Elisandro de Souza Santos
RECONVINDO : Paulo André Lopes Moreira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008368-39.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Wallisson Barboza Firmino Moreira
REQDO
: Francisco Tomaz
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006243-81.2015.8.26.0271
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Claudeni Rodrigues de Oliveira
ADVOGADO : 172322/SP - Cristiane Valéria de Queiroz Furlani
REQDO
: Celido Fernando Souza
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006244-66.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.O.S.S.
ADVOGADO : 353796/SP - Wagner Alves de Morais
REQDA
: E.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006245-51.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Glauce Gomes da Silva Moreira
ADVOGADO : 331979/SP - Tabatha de Almeida Barbosa
REQDO
: José Ailton da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008369-24.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aleffer Wesley Santos
RECLAMADO : Alfeu Pinto do Rosario
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO

:1006246-36.2015.8.26.0271
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CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 269264/SP - Rodrigo Lima Lopes
REQDO
: Luis Carlos Barbosa dos Santos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006247-21.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Talita Pamela Polli
ADVOGADO : 253242/SP - Deli Jesus dos Santos Junior
REQDO
: Plano Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008370-09.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Nathália Barboza Firmino Moreira
RECLAMADO : Guilherme Carvalho Homem de Souza
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006248-06.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Associação Congregação de Santa Catarina
ADVOGADO : 156669/SP - Marcos Roberto Marquezani
REQDA
: Janine Jandre Carvaio
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006249-88.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: V.T.S.G.
ADVOGADO : 337775/SP - Dulciléia Ferdinando da Costa
REQDO
: E.T.G.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006250-73.2015.8.26.0271
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Maria Auxiliadora Silva Porto
ADVOGADO : 242848/SP - Maritinézio Colaço Costa
REQDO
: Simplicio Risueno Iranzo
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006251-58.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Priscila Fazolin da Silva
ADVOGADO : 285914/SP - Daniel Takeuti Takahashi
REQDO
: Houszka Empreendimentos e Participações Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006252-43.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 269264/SP - Rodrigo Lima Lopes
REQDO
: Marcos Roberto Villela Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1005257-30.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E.M.S.N.
ADVOGADO : 225643/SP - Cristina Rocha
REQDA
: P.S.H.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006253-28.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: A.C.F.I.
ADVOGADO : 76940/SP - Paulo Eduardo Melillo
REQDO
: C.E.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1500169-51.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Estado de São Paulo
EXECTDO
: Simone Chimenti Gonzales
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
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PROCESSO :1500170-36.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Estado de São Paulo
EXECTDO
: Phenix Lub Comercio de Produtos Quimicos
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1500171-21.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Estado de São Paulo
EXECTDO
: Brasilmaxi Locacao de Veiculos Ltda
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1500172-06.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Estado de São Paulo
EXECTDO
: Brasilmaxi Locacao de Veiculos Ltda
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006254-13.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: G.S.S.
ADVOGADO : 338171/SP - Gizelly Lacerda Maia de Almeida
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006255-95.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Leonardo Cardoso Cintra
ADVOGADO : 176804/SP - Rene Rosa dos Santos
REQDA
: Tania Regina dos Santos Cintra
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006256-80.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: S.L.J.
ADVOGADO : 135148/SP - Jose Carlos da Silva
REQDO
: A.F.T.S.J.
VARA:2ª VARA CÍVEL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 16/12/2015
PROCESSO
CLASSE
REQTE
VARA:ANEXO

:0008381-38.2015.8.26.0271
:HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
: J.L.A.D.
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1006189-18.2015.8.26.0271
CLASSE
:CAUTELAR FISCAL
REQTE
: Mac Plan Topografia Ltda
ADVOGADO : 72050RJ - Nelson Luiz da Silva Neto
REQDO
: Fazenda Nacional
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006257-65.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: I.V.C.J.
ADVOGADO : 205317/SP - Maria de Lourdes Marçal
REQDO
: L.C.J.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006261-05.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: A.C.F.I.
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO
: T.F.O.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006262-87.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: F.R.S.C.
ADVOGADO : 261796/SP - Rogerio de Oliveira
REQDA
: D.B.D.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1006108-69.2015.8.26.0271
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.A.X.
ADVOGADO : 172322/SP - Cristiane Valéria de Queiroz Furlani
REQDO
: C.V.M.X.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006115-61.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J.C.S.S.
ADVOGADO : 344598/SP - Rosangela Aparecida Ribeiro Francis Bampa
REQDO
: E.J.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006120-83.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: W.S.S.
ADVOGADO : 356688/SP - Flavia Ferreira Antunes de Oliveira
REQDO
: D.S.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006145-96.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: E.F.L.
ADVOGADO : 353152/SP - Anderson das Neves
EXECTDO
: E.L.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006146-81.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: N.S.R.
ADVOGADO : 332380/SP - Josilene Lima Simões
REQDO
: H.P.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008404-81.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Karoline de Araujo Dantas
RECLAMADO : Marisa Lojas S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006154-58.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: N.S.S.
ADVOGADO : 353934/SP - Ana Paula Dias
REQDO
: J.A.P.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006156-28.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : K.S.A.
ADVOGADO : 134207/SP - Jose Almir
ALIMENTANTE
: M.F.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006264-57.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Piqueri Comércio e Distribuidora de Auto Peças Ltda
ADVOGADO : 183367/SP - Eriton da Silva Santos
EXECTDO
: Transmussarra Transportes Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008405-66.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ZOROASTRO VASCONCELOS DAMASCENO JÚNIOR
RECLAMADO : OI
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006265-42.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: P.L.N.
ADVOGADO : 217555/SP - Fernanda Romão Cardoso Menezes dos Santos
REQDO
: T.F.N.
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0008406-51.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvana Ribeiro Moura Santos
RECLAMADO : Evolute Cursos Profissionalizantes
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006266-27.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.H.S.C.
ADVOGADO : 177696/SP - Ana Maria Sviatek Paschoal
REQDO
: M.A.F.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008407-36.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Andrea Aparecida de Souza Figueiredo
REQDA
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008408-21.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lilian de Sousa Silva de Castro
RECLAMADO : Claro
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008409-06.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Mariano Apolinário de Sá Filho
RECLAMADO : Ibi Promotora de Venda Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008410-88.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonia Maria Sousa de OLiveira
REQDO
: BANCO ITAUCARD S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008413-43.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Andreza Maria de Santana Pereira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006161-50.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: G.N.M.
ADVOGADO : 194065/SP - Rosely Carla dos Santos
EXECTDO
: A.C.M.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006267-12.2015.8.26.0271
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Gy Log Apoio Adm. e Serviços Complementares Ltda
ADVOGADO : 176526/SP - Alex Fernando Larraya
EMBARGDO : Arthur Ludgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008417-80.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rozenilda Araujo da Silva Coelho
RECLAMADO : Loja Cem S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006268-94.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO PANAMERICANO SA
ADVOGADO : 368325/SP - Paulo Sergio Alexandre de Paes Junior
REQDO
: Willans Ferreira Amaral
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1006270-64.2015.8.26.0271
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
: 269755/SP - Frederico Alvim Bites Castro
: GIBERCLAUDIO DE BRITO
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008418-65.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marcos Ribeiro Dutra
RECLAMADO : NO BREAK ESPAÇO CYBERNETICO LTDA ME
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006169-27.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : L.G.S.A.
ADVOGADO : 261016/SP - Fernando Lopes Campos Fernandes
ALIMENTANTE
: V.H.A.J.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008421-20.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Bernadete Goncalves
REQDO
: Banco do Brasil
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006170-12.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: I.H.A.
ADVOGADO : 261016/SP - Fernando Lopes Campos Fernandes
EXECTDO
: L.R.A.J.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008422-05.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA CARLOS DA SILVA
RECLAMADA : Eletropaulo Metropolitana
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006177-04.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: L.F.N.B.
ADVOGADO : 217590/SP - Cidmeire de Oliveira Andrioli
REQDO
: R.S.B.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006183-11.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : R.H.S.S.
ADVOGADO : 308085/SP - Jesse Ferreira Bernardino
ALIMENTANTE
: V.A.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006186-63.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : H.R.T.O.
ADVOGADO : 188453/SP - Erci Ribeiro do Carmo Tromel
ALIMENTANTE
: R.T.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008423-87.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PAULO FARIAS DOS SANTOS
RECLAMADO : COI - CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006190-03.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : R.G.S.
ADVOGADO : 366315/SP - Aparecida Pereira de Oliveira
ALIMENTANTE
: W.J.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008424-72.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Cilene Avelino de Espindola
REQDO
: Tim Celular S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0008427-27.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : João Carlos de Freitas Barros
RECLAMADO : Giuseppe Dalle Vedore
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006272-34.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 161394/SP - Eliana Estevão
REQDO
: Wanderlan Santos Menezes
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006273-19.2015.8.26.0271
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Josefa Ribeiro da Silva
ADVOGADO : 134207/SP - Jose Almir
REQDA
: Elaine Ribeiro Neves
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006192-70.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: R.N.C.
ADVOGADO : 333723/SP - Antonio Santos de Oliveira
REQDA
: T.S.C.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008429-94.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdete dos Santos Reis Sileman
REQDO
: Telefônica
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006274-04.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: R.S.M.
ADVOGADO : 258822/SP - Raquel Katia Cruz
REQDA
: G.C.L.M.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006275-86.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: James de Almeida Barbosa
ADVOGADO : 87790/SP - Edson de Oliveira Ferraz
REQDO
: Top Tires Comercial Automotiva e Importação Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006195-25.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J.M.S.
ADVOGADO : 194861/SP - Maria Edineide da Silva
REQDA
: E.N.C.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006277-56.2015.8.26.0271
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Rosa Lopes Alonso
ADVOGADO : 217555/SP - Fernanda Romão Cardoso Menezes dos Santos
REQDA
: Cristiane Ines Aragao Bernardo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008430-79.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdir Pereira de Oliveira
REQDO
: NO BREAK ESPAÇO CYBERNETICO LTDA ME
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006206-54.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: G.A.J.
ADVOGADO : 118715/SP - Manuel Nonato Cardoso Veras
EXECTDO
: A.S.J.
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1006213-46.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: U.D.A.S.
ADVOGADO : 212237/SP - Edwil Santos Neto
EXECTDO
: T.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006280-11.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 77133/SP - Serafim Afonso Martins Morais
REQDO
: João Carlos Pereira da Cruz
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006062-80.2015.8.26.0271
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : TLMIX Construções Industrializadas Ltda
ADVOGADO : 279004/SP - Roberto Bispo dos Santos
EMBARGDO : Leandro Lopez de Freitas ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008431-64.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Anedino Guimaraes Batista
REQDO
: Benfica Barueri Transportes e Turismo Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1005188-95.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.L.B.S.
ADVOGADO : 335807/SP - Nara Cassia Candida Teixeira de Paula
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008432-49.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rosemere Maria Gomes de Deus
REQDA
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006281-93.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 270628/SP - Jayme Ferreira da Fonseca Neto
REQDA
: Sandra Leal da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006282-78.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 241999/SP - Leda Maria de Angelis Pinto
REQDA
: Liliane Sousa de Oliveira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006224-75.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: M.M.S.
ADVOGADO : 107697/SP - Gilmar Rodrigues Silva
EXECTDO
: J.P.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006233-37.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: K.V.S.S.
ADVOGADO : 188408/SP - Adolfo Jorge Silveira
EXECTDO
: G.M.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006234-22.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: E.V.B.T.
ADVOGADO : 265364/SP - Katia Cristina Fonseca Coelho
EXECTDO
: S.G.T.
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1006235-07.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : S.R.S.J.
ADVOGADO : 88649/SP - Silio Alcino Jatuba
ALIMENTANTE
: M.J.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006263-72.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : J.M.F.S.
ADVOGADO : 217555/SP - Fernanda Romão Cardoso Menezes dos Santos
ALIMENTANTE
: J.J.F.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006269-79.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.J.C.
ADVOGADO : 303929/SP - Anderson de Araujo Alves
REQDO
: D.D.C.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006271-49.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : Y.S.J.
ADVOGADO : 189533/SP - Ernesto de Camargo Ribeiro Neto
ALIMENTANTE
: M.C.J.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006283-63.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Juliano Bernardo Bueno
ADVOGADO : 78947/SP - Samuel Ramos de Oliveira
REQDA
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006284-48.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 161394/SP - Eliana Estevão
REQDA
: Sarah Pereira dos Santos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006276-71.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : K.A.B.O.
ADVOGADO : 258822/SP - Raquel Katia Cruz
ALIMENTANTE
: R.O.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006278-41.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: A.V.V.O.
ADVOGADO : 258822/SP - Raquel Katia Cruz
EXECTDO
: L.R.O.
VARA:1ª VARA CÍVEL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 17/12/2015
PROCESSO :1006285-33.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 161394/SP - Eliana Estevão
REQDO
: Alessandro Barroso de Andrade
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006286-18.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO PANAMERICANO SA
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQDO
: Eder Alves Fonseca
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1006287-03.2015.8.26.0271
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
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REQTE
: D.P.N.
ADVOGADO : 316028/SP - Thais Fernanda de Araujo Souza
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006288-85.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida Pereira Mendes
ADVOGADO : 107697/SP - Gilmar Rodrigues Silva
REQDO
: Jeovah Pereira da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006289-70.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Condomínio Residencial Vale do Sol
ADVOGADO : 105811/SP - Edson Eli de Freitas
REQDA
: Cirlene Batista Lima
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006290-55.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Condomínio Residencial Vale do Sol
ADVOGADO : 105811/SP - Edson Eli de Freitas
REQDO
: Julio Antonio dos Santos Junior
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006291-40.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Condomínio Residencial Vale do Sol
ADVOGADO : 105811/SP - Edson Eli de Freitas
REQDO
: Fellipe Matias Caetano
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006292-25.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Condomínio Residencial Vale do Sol
ADVOGADO : 105811/SP - Edson Eli de Freitas
REQDA
: Glaucia Grasiela Gonçalves
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006293-10.2015.8.26.0271
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Maria Camargo Almeida
ADVOGADO : 227913/SP - Marcos da Silva Valério
INVTARDO
: Benedito Joaquim de Almeida
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006294-92.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : J.M.T.R.
ADVOGADO : 177696/SP - Ana Maria Sviatek Paschoal
REQDO
: J.A.R.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000013-07.1996.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : A.L.S.
ADVOGADO : 246724/SP - Kleber Veloso Cerqueira Gonçalves
ALIMENTANTE
: G.F.S.
ADVOGADO : 15860/SP - Edimir Almeida Kano
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000814-44.2001.8.26.0271
CLASSE
:SEPARAÇÃO CONSENSUAL
REQTE
: C.A.V.
ADVOGADO : 132671/SP - Edna Heleni Silva Gobira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008436-86.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DESTAC LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
ADVOGADO : 251506/SP - Ana Paula Mauricio Krumpos da Silveira
RECLAMADO : EMPRESARIAL ALFREDO PUJOL SPE02 LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1006230-82.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006259-35.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: Ibac Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006260-20.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDA
: Aurora Maria Bortolini e Silva
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0005527-86.2006.8.26.0271
CLASSE
:SEPARAÇÃO DE CORPOS
REQTE
: A.R.Q.L.
ADVOGADO : 188453/SP - Erci Ribeiro do Carmo Tromel
REQDO
: M.S.F.D.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0006897-03.2006.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.R.Q.
ADVOGADO : 188453/SP - Erci Ribeiro do Carmo Tromel
REQDO
: M.S.F.D.
ADVOGADO : 193182/SP - Miguel Mendizabal
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000716-25.2002.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Andrea de Oliveira Paes
ADVOGADO : 98350/SP - Valdir Correia de Oliveira
REQDA
: Luciana dos Santos Cardoso
ADVOGADO : 184467/SP - Reginaldo Gomes Mendonça
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006295-77.2015.8.26.0271
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Luiz Augusto Costa de Oliveira
ADVOGADO : 356268/SP - Adalberto Alexandre Santos
IMPTDO
: HGI Hospital Geral de Itapevi
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006296-62.2015.8.26.0271
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Ricardo Neves Trindade
ADVOGADO : 356268/SP - Adalberto Alexandre Santos
IMPTDO
: HGI Hospital Geral de Itapevi
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006297-47.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDO
: Michel Henrique de Sousa Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006300-02.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wilson Nunes Camargo
ADVOGADO : 172322/SP - Cristiane Valéria de Queiroz Furlani
REQDO
: Leonidio Vieira de Souza Filho
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1006301-84.2015.8.26.0271
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQTE
: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Abril
ADVOGADO : 252047/SP - Ademir de Oliveira Costa Junior
EXECTDO
: Bruno Koch da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006303-54.2015.8.26.0271
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Milton César da Silva
ADVOGADO : 269492/SP - Tatiana Gobbi Maia
INVTARDO
: João Carlos da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008458-47.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marco Polo Ribeiro de Oliveira
RECLAMADO : CCR Via Oeste
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006305-24.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 321140/SP - Mariana Mello Monzani Borges
REQDO
: Joaquim Francisco do Nascimento 11358354898
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006306-09.2015.8.26.0271
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 304363/SP - Roberto Pereira de Araujo
EMBARGDA : Maria Gomes Soares
ADVOGADO : 115094/SP - Roberto Hiromi Sonoda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008460-17.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lindalva dos Santos
RECLAMADO : José Carlos Ferreira dos Santos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008461-02.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Amauri Nogueira da Silva
RECLAMADO : Vivo
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008462-84.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : IRANILSON BRASIL FERREIRA
RECLAMADA : São Paulo Transporte S/A - Sptrans
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008464-54.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Levi Geovane dos Santos Silva
RECLAMADO : Clovis Matias de Araujo
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008465-39.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ariovaldo Magalhaes da Silva
RECLAMADO : Samsung Eletronica da Amazonia Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008466-24.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: PAULO JOSE MENDES RODRIGUES
REQDO
: Empresa Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008467-09.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Samuel Ignacio Ramirez Gutierrez
RECLAMADO : Google Brasil Internet Ltda.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

113

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

PROCESSO :0008468-91.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Vanessa Masao de Castro Oliveira
REQDO
: Banco Bradesco S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008469-76.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vilma Aparecida Serrado
RECLAMADO : Ivani de Souza Santana
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008470-61.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ALEXANDRE CAETANO MARQUES
RECLAMADO : Roma Oeste Transportes Rodoviários Ltda. - ME
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008471-46.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marilena da Silva Rocha
REQDO
: Douglas Ventura Pereira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008473-16.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Patricia Garcia Ananias
REQDO
: Alta Performance Treinamentos Ltda Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008472-31.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : José Felix do Nascimento
RECLAMADO : Antonio Carlos Finetti
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008475-83.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA BORGES
ADVOGADO : 189533/SP - Ernesto de Camargo Ribeiro Neto
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008480-08.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Geraldo Bento Bernardino
REQDA
: Rita de Cassia Moreira Pereira Administração de Condominio
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008485-30.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Elizabete dos Santos Souza Delazeri
REQDO
: Banco Bradesco
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006228-15.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: Elias de Oliveira Me
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006307-91.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 321140/SP - Mariana Mello Monzani Borges
REQDO
: José Carlos de Oliveira ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008486-15.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Manoel Marques Neto
REQDA
: Paloma Eliza Marques
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1006308-76.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lenilda Dias de Souza
ADVOGADO : 102331/SP - Roberta Soares da Silva
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006309-61.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 321140/SP - Mariana Mello Monzani Borges
REQDO
: KT & T Logistica Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006310-46.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 124403/SP - Luis Eduardo Morais Almeida
REQDA
: Janaina de Queiros Ribeiro
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006311-31.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: C.S.N.
ADVOGADO : 287820/SP - Cintia Nobrega Romão
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006312-16.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Paulo Henrique Fernandes da Cruz
ADVOGADO : 305297/SP - Edcarlos Alves Lima
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006313-98.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcelo Lima de Mello
ADVOGADO : 200006/SP - Jorge Rodrigues Peres
REQDO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006314-83.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDA
: Sebastiana Col da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006315-68.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Maria Aparecida Sérgio
ADVOGADO : 280419/SP - Menie Fatima Ramos Arruda
REQDO
: Desconhecidos Invasores do Imóvel
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006316-53.2015.8.26.0271
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Natildes Rodrigues dos Santos
ADVOGADO : 261796/SP - Rogerio de Oliveira
INVTARDO
: Eliseu Rodrigues dos Santos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006317-38.2015.8.26.0271
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: F.S.
ADVOGADO : 79263/SP - Ernesto Rezende Neto
REQDA
: D.O.F.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1006318-23.2015.8.26.0271
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
: 253137/SP - Sidnei Ferraria
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REQDO
: Everton de Oliveira Pereira
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006319-08.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.O.S.
ADVOGADO : 172784/SP - Edina Aparecida Inácio
REQDA
: U.S.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006320-90.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: R.H.R.S.
ADVOGADO : 271372/SP - Diego de Vico Dias
REQDO
: P.L.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006322-60.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADO : 129679/SP - Marcelo Cortona Ranieri
REQDO
: Pedro de Campos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006323-45.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura de Itapevi - Sindiservita
ADVOGADO : 206066/SP - Rosemeire de Morais Carvalho
REQDO
: Com Pro fundação do Sind Serv Mun Em Estab da Saúde de Itapevi e Região Na Pessoa de Pedro dos
Santos Costa
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006324-30.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Alveci Martins dos Santos
ADVOGADO : 188453/SP - Erci Ribeiro do Carmo Tromel
REQDO
: Robson Tadeu Gomes
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006325-15.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ibac Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda
ADVOGADO : 149247/SP - Andre Boschetti Oliva
EXECTDA
: Cristiane Aparecida Krzywy de Sá
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006327-82.2015.8.26.0271
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Crispim Almeida da Paixão
ADVOGADO : 110636/SP - Joao Batista da Silva
REQDO
: Construciami Construtora Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006328-67.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: B.F.
ADVOGADO : 77460/SP - Marcio Perez de Rezende
REQDO
: G.C.M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006329-52.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E.A.J.
ADVOGADO : 101200/SP - Marcia Marina de Sa
REQDA
: N.N.O.R.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006330-37.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Administradora de Consórcio Nacional Honda
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQDO
: Darismar Galdino Alencar
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1006331-22.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO
: Eugenio Carlos Goncalves Trindade
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006333-89.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Lecio Lima Felix
ADVOGADO : 188453/SP - Erci Ribeiro do Carmo Tromel
REQDO
: Odonto Company Resp Téc Dra Denise Guerra Correa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006334-74.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Lucia Vieira dos Santos Batista
ADVOGADO : 89472/SP - Roque Ribeiro dos Santos Junior
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA CÍVEL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 18/12/2015
PROCESSO :1006335-59.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: D.O.S.E.
ADVOGADO : 344598/SP - Rosangela Aparecida Ribeiro Francis Bampa
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006337-29.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Elizabeth do Carmo Leite
ADVOGADO : 193182/SP - Miguel Mendizabal
REQDO
: Maicon
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006339-96.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Horus Distribuidora Ltda
ADVOGADO : 287456/SP - Eduardo Furini Pantiga
EXECTDO
: José Iranildo Barbosa Lopes Drogaria
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006340-81.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.C.S.
ADVOGADO : 256110/SP - Guiomar Bonete Prestes Paes
REQDA
: L.B.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006341-66.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: I.
ADVOGADO : 206339/SP - Felipe Andres Acevedo Ibanez
REQDO
: E.M.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006342-51.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: T.G.S.
ADVOGADO : 151544/SP - Patricia Gonçalves Silva Mendizabal
REQDO
: J.N.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006345-06.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Carlos Alberto dos Reis
ADVOGADO : 344598/SP - Rosangela Aparecida Ribeiro Francis Bampa
REQDA
: Nextel Telecomunicações LTDA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006298-32.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : P.E.P.S.
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ADVOGADO : 189533/SP - Ernesto de Camargo Ribeiro Neto
ALIMENTANTE
: P.A.M.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006299-17.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : M.H.P.S.
ADVOGADO : 344598/SP - Rosangela Aparecida Ribeiro Francis Bampa
ALIMENTANTE
: H.F.P.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006302-69.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : N.K.C.P.
ADVOGADO : 176539/SP - Andréa Ramos
ALIMENTANTE
: T.P.R.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006304-39.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J.C.C.
ADVOGADO : 344316/SP - Pamela Aparecida Camargo Salazar Godoy Gonçalves
REQDA
: T.J.L.C.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006321-75.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : M.B.S.S.
ADVOGADO : 271372/SP - Diego de Vico Dias
ALIMENTANTE
: C.R.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006332-07.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : M.G.S.
ADVOGADO : 193182/SP - Miguel Mendizabal
ALIMENTANTE
: S.S.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006336-44.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : M.S.A.
ADVOGADO : 250149/SP - Leandro Cavalcante Valeriote
ALIMENTANTE
: A.A.L.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006338-14.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : G.H.M.P.S.
ADVOGADO : 277357/SP - Silvia Aparecida de Amorim
REQDO
: C.D.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006347-73.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A.S.B.
ADVOGADO : 256110/SP - Guiomar Bonete Prestes Paes
REQDA
: C.S.O.B.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006348-58.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Refugio dos Pinheiros
ADVOGADO : 151544/SP - Patricia Gonçalves Silva Mendizabal
REQDO
: Craftech International Trade Service Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006349-43.2015.8.26.0271
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: João Batista Alves
ADVOGADO : 268870/SP - Ari Pedroso de Camargo
REQDA
: Nair Carvalho Nunes
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1006350-28.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.S.
ADVOGADO : 147852/SP - Rodrigo Mendizabal
REQDA
: C.E.S.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006352-95.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: I.
ADVOGADO : 206339/SP - Felipe Andres Acevedo Ibanez
REQDO
: R.A.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006353-80.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: F.C.F.I.
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO
: Z.C.G.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006354-65.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: R.B.
ADVOGADO : 188453/SP - Erci Ribeiro do Carmo Tromel
REQDA
: J.R.S.M.B.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006351-13.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.F.O.
ADVOGADO : 258210/SP - Luiz Claudio de Freitas
REQDA
: R.C.F.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006355-50.2015.8.26.0271
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: L.A.L.
ADVOGADO : 186574/SP - Luiz Antonio Pereira Schneider
REQDO
: EMPRESA TERRITORIAL E ADMINISTRADORA SOCIEDADE CIVIL LTDA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006356-35.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : R.A.V.
ADVOGADO : 223951/SP - Eduardo Rodrigues Delfino
ALIMENTANTE
: R.A.V.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006343-36.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : R.G.S.
ADVOGADO : 151544/SP - Patricia Gonçalves Silva Mendizabal
ALIMENTANTE
: J.N.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006344-21.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : L.M.C.S.
ADVOGADO : 256110/SP - Guiomar Bonete Prestes Paes
ALIMENTANTE
: L.R.C.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006346-88.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : K.C.J.
ADVOGADO : 256110/SP - Guiomar Bonete Prestes Paes
ALIMENTANTE
: G.C.J.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1006358-05.2015.8.26.0271
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: José Augusto de Moura
: 226493/SP - Bárbara Eliane Pedroso
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REQDO
: Rubens Carvalho Junior
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006357-20.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : H.F.S.
ADVOGADO : 366315/SP - Aparecida Pereira de Oliveira
ALIMENTANTE
: L.H.F.S.O.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008503-51.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Sandra Cristina Prado
RECLAMADO : Marabrás
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008505-21.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria da Cruz Sousa
REQDO
: Nutop Produtos Funcionais Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008506-06.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lindinalva Chaves Soledade
RECLAMADO : Banco Itaú S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006360-72.2015.8.26.0271
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Abidiel Gomes de Oliveira
ADVOGADO : 258210/SP - Luiz Claudio de Freitas
REQDO
: Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008507-88.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lindinalva Chaves Soledade
RECLAMADO : Supermercado Lopes
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008508-73.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edne Natal Felix Araujo Bezerra
REQDO
: Lazaro
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006359-87.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: L.H.F.S.O.
ADVOGADO : 366315/SP - Aparecida Pereira de Oliveira
EXECTDO
: H.F.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006361-57.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: J.V.N.M.L.
ADVOGADO : 235205/SP - Sidney Francisco Chiesa Ketelhut
EXECTDO
: D.M.L.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008510-43.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Dejacir Francisco da Silva
RECLAMADO : Philco
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008512-13.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Raimundo Antonio Carvalho Fonseca
REQDA
: Fortcalhas Engenharia Coberturas e Galpões Ltda - ME
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0008513-95.2015.8.26.0271
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CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Luciane da Silva
RECLAMADO : Trans. M.A.R. Ltda Me
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008511-28.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Josefa Vieira
RECLAMADO : OI
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006362-42.2015.8.26.0271
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: N.B.S.
ADVOGADO : 275890/SP - Lilian Mota da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006365-94.2015.8.26.0271
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Cristiane Milta de Morais Bento
ADVOGADO : 182283/SP - Vânia Regina Queiroz Matukiwa
IMPTDO
: Chefe do Departamento de Engenharia de Segurança Medicina e Saúde do Trabalhador da Prefeitura de
Itapevi
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006363-27.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: I.
ADVOGADO : 206339/SP - Felipe Andres Acevedo Ibanez
REQDO
: F.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008514-80.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Antonio de Alencar Tavares
RECLAMADO : Paraiba
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008515-65.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Geraldo Robson dos Santos
RECLAMADO : Confecções Caedu Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008516-50.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ani Maciel da Silva
REQDA
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008520-87.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS
RECLAMADO : TUPI TRANSP URB PIRATININGA LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0008522-57.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Agricio Martins de Almeida
RECLAMADO : Kuia Adm. Corrtora de Seguros
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006364-12.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM
ADVOGADO : 203938/SP - Ligia Brasil da Silva Alves dos Santos
REQDO
: EDILENE LIBORIO DE MELO
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008525-12.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ester de Souza
REQDO
: Cnova Comércio Eletrônico S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1006366-79.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDO
: Thiago Salopa Ferreira
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006367-64.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Maria Ines do Nascimento Araújo
ADVOGADO : 235205/SP - Sidney Francisco Chiesa Ketelhut
REQDA
: Angela do Nascimento
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006368-49.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDO
: Mauricio Pereira da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008529-49.2015.8.26.0271
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Sheila Aparecida Bueno
RECLAMADA : Lucineide Cavalcante dos Santos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1006369-34.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: A.L.A.
ADVOGADO : 107697/SP - Gilmar Rodrigues Silva
REQDO
: J.A.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008530-34.2015.8.26.0271
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Cleonice Souza de Oliveira
EXECTDA
: TELEFONICA BRASIL S.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1006370-19.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: K.R.T.B.
ADVOGADO : 107697/SP - Gilmar Rodrigues Silva
REQDO
: J.L.F.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006373-71.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: Jose Joaquim dos Santos
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006371-04.2015.8.26.0271
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Sérgio Fascina
ADVOGADO : 280419/SP - Menie Fatima Ramos Arruda
REQDO
: Desconhecidos invasores
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006372-86.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 77133/SP - Serafim Afonso Martins Morais
REQDO
: Raimundo Ferreira Candido
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1006374-56.2015.8.26.0271
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
: BANCO ITAUCARD S/A
: 241999/SP - Leda Maria de Angelis Pinto
: José Maria Dias Batista
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006375-41.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J.W.S.
ADVOGADO : 290043/SP - Sergio da Silva
REQDA
: K.L.P.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006376-26.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: ALEX IZIDIO ALVES
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006377-11.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: Leonardo de Souza Almeida
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1006378-93.2015.8.26.0271
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: V.L.S.S.
ADVOGADO : 146510/SP - Tatiana Conceicao Almeida da Silva
REQDO
: O.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006379-78.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
ADVOGADO : 69554/SP - Milton Celio de Oliveira Filho
EXECTDO
: Servico Social de Luto e Floricultura Renascer Ltda
VARA:SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0008527-79.2015.8.26.0271
CLASSE
:PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQTE
: O.R.C.P.N.I.T.C.I.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006380-63.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Yamaha Motors do Brasil S/A
ADVOGADO : 150345/SP - Fernanda Vieira Capuano
REQDO
: Vagner Rodrigues da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006381-48.2015.8.26.0271
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : B.F.L.
ADVOGADO : 108774/SP - Eloisa Maria Antonio
REQDO
: F.D.L.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006382-33.2015.8.26.0271
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 77133/SP - Serafim Afonso Martins Morais
REQDA
: Kamyla Barboza da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1006279-26.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E.S.S.
ADVOGADO : 199256/SP - Vanessa Sacramento dos Santos
REQDA
: I.J.M.
VARA:2ª VARA CÍVEL

Criminal
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Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 14/12/2015
PROCESSO :0008292-15.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2418/2014 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.C.B.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008296-52.2015.8.26.0271
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 4283/2012 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: D.P.P.G.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008298-22.2015.8.26.0271
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6587/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: D.N.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008299-07.2015.8.26.0271
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6579/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: D.R.S.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008300-89.2015.8.26.0271
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6527/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: P.M.S.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008301-74.2015.8.26.0271
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 6517/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.G.F.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008303-44.2015.8.26.0271
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1501/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.M.R.S.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000887-21.2015.8.26.0628
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 7013/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: S.L.M.
ADVOGADO : 186387/SP - Valeria Cristina Ianaconi
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000886-36.2015.8.26.0628
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 7013/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.C.J.K.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000889-88.2015.8.26.0628
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 7027/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: W.M.S.
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VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000885-51.2015.8.26.0628
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 7011/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: W.S.F.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008328-57.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 7049/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.S.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 15/12/2015
PROCESSO :0005502-92.2014.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 567/2014 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: J.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008332-94.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 760/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.R.N.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008333-79.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 761/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.C.A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008334-64.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 765/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: W.R.C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008335-49.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 771/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.B.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008337-19.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 778/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: P.R.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008338-04.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 792/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.M.C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008340-71.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 719/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0008336-34.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 775/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.A.C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008339-86.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 797/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AVERIGUADO : G.A.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008360-62.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 867/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.P.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008364-02.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 270/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.D.R.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
EXECTDO
ADVOGADO
VARA:ANEXO

:0011973-18.2015.8.26.0198
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
: J.P.
: B.A.C.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 16/12/2015
PROCESSO :0008384-90.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 237/2015 - Carapicuiba
AUTOR
: J.P.
AVERIGUADO : P.P.A.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008383-08.2015.8.26.0271
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 7120/2015 - Itapevi
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: EDENEILSON GOMES NASCIMENTO LEITE
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008386-60.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 726/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008387-45.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 734/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: J.M.M.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008391-82.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 794/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: O.F.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0008389-15.2015.8.26.0271
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 776/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.V.G.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008399-59.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 7104/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: S.G.L.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008390-97.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 781/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.T.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0005635-91.2001.8.26.0271
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
IP
: 554/2001 - Itapevi
REQTE
: Justica Publica
RÉU : Lourival Alves da Silva Filho
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008419-50.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 186/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: W.F.C.
ADVOGADO : 81527/SP - Nelson Manoel
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008392-67.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 811/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.W.J.S.
AVERIGUADO : J.B.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008388-30.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 772/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008416-95.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
BO : 659/2014 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.M.F.J.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008425-57.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 26/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008426-42.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 791/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 17/12/2015
PROCESSO
CLASSE

:0000362-77.2014.8.26.0271
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
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TC : 419/2013 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.R.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0004384-81.2014.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 105/2014 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.S.S.
ADVOGADO : 305741/SP - Thiago Silva Pereira
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008437-71.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 809/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.M.J.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008438-56.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 806/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.R.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008439-41.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 826/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.R.C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008440-26.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 812/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008447-18.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 234/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.S.G.
AVERIGUADO : E.A.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008445-48.2015.8.26.0271
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 187/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.N.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008448-03.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 236/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.T.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008449-85.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 232/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.O.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008463-69.2015.8.26.0271
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 1’87/2015 - Barueri
AUTOR
: J.P.
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INFRATOR
: J.R.S.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0008450-70.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 235/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AVERIGUADA : C.T.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008451-55.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 245/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: J.F.R.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008452-40.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 261/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: F.O.G.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008453-25.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 244/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.F.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008454-10.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 241/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: G.N.O.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008455-92.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 242/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: J.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008457-62.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 237/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: S.P.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008477-53.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 260/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: S.T.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008479-23.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 239/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: E.S.M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008481-90.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 271/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.D.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0008482-75.2015.8.26.0271
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CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 269/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008483-60.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 268/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: C.A.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008484-45.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 259/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.C.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0008456-77.2015.8.26.0271
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
TC : 233/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: F.R.
VARA:ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0003807-31.1999.8.26.0271
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
TC : 168/1999 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.A.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003008-85.1999.8.26.0271
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
TC : 395/1999 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.A.P.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPEVI EM 18/12/2015
PROCESSO :0007076-29.2009.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 053904/2009 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
REQDO
: Leandro da Silva Santos
INDICIADO
: Nilzomar Fernandes Junior
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008489-67.2015.8.26.0271
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 7165/2015 - Itapevi
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: RICARDO DE SOUZA SANTOS
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0002477-81.2008.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 46/2008 - Itapevi
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: A Esclarecer
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008492-22.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 808/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.F.L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0008493-07.2015.8.26.0271
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 815/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008494-89.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 817/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: I.D.L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008495-74.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 807/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008496-59.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 831/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.J.L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008498-29.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 819/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008500-96.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 814/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: V.S.C.L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008502-66.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 825/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: P.H.O.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008499-14.2015.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 816/2015 - Itapevi
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.S.L.A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008523-42.2015.8.26.0271
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 73/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.L.F.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0001946-58.2009.8.26.0271
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 34/2009 - Itapevi
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Eduardo Teodoro Pereira
VARA:VARA CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MILENA NACIF CHALUPPE
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2016
Processo 0004709-90.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Roseli
Choma - Ponto Frio - Vistos.Fls. 97/104 - Ciente. Regularizados os autos, arquivem-se. - ADV: KAREN BADARO VIERO (OAB
270219/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
Processo 0005223-43.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Valdenice da Silva - Itaú
Unibanco S/A - Vistos.Diante de fls. 148 arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP), ANA PAULA SILVA BERTOZZI CAMARGO (OAB 241407/SP)
Processo 0006136-25.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Daniel Moreno - CVC - Brasil
Operadora e Agência de Viagens S/A Repr. p/ SALVOTUR - - BANCO FIBRA S/A - Vistos.Fls. 92 - Ciente. Primeiramente, intimese o requerido Banco Fibra para que apresente nos autos o comprovante de depósito das referidas taxas. Com a resposta,
tornem conclusos. - ADV: SANDRA REGINA DOS SANTOS (OAB 235348/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA
SANCHES (OAB 220568/SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP)
Processo 0006339-84.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CICERA
CLAUDIVANIA DA SILVA - Microcamp Tecnologia - Vistos.Intime(m)-se a(s) parte devedora para pagamento da quantia indicada
pela parte credora (R$ 440,63), em 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10%, nos termos do artigo 475 J do Código de
Processo Civil. Decorrido o prazo acima citado sem notícia de pagamento, tornem conclusos.Int. - ADV: JOSE CARLOS LIMA
BARBOSA (OAB 208239/SP), HERALDO JUBILUT JUNIOR (OAB 23812/SP)
Processo 0006382-21.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Genivaldo
Garcia Cavalcante - Casas Bahia - Vistos.Ciência ao autor acerca das petições de fls. 75/76 e 79. Nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP),
MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)
Processo 0007224-98.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Arnaldo de Jesus Santos
- Nova Beton Prestação de Serviços de Concretagem Ltda - Vistos.Conforme comprovante em anexo, protocolei ordem de
penhora on-line. A medida restou positiva.Intime-se o executado da penhora e do prazo de 15 dias para apresentação de
eventual impugnação.Deverá ficar ciente de que seu silêncio será interpretado como concordância com o levantamento dos
valores pela parte exequente.Int. - ADV: FERNANDA ALBANO TOMAZI (OAB 261620/SP), ROBERTO HIROMI SONODA (OAB
115094/SP)
Processo 0007355-73.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Márcia Cristina da Silva - Márcio Souza de Santana - BRA Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Vistos.Diante da manifestação de fls. 109 e 113/114, onde
as partes se compuseram amigavelmente, homologo o acordo e JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do artigo 794,
inc. II, do Código de Processo Civil. Intime-se a requerida para que inicie os depósitos das 10 parcelas do valor total atualizado
pela autora (R$ 14.221,91) na conta nº 0067713-2, na Agência 1253-0 do Banco Bradesco, da titularidade da autora, conforme
informado às fls. 113/114.Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial em favor da
Exeqüente, pelo prazo de 90 dias, sob pena de serem inutilizados, nos termos do item 112, subseção IX Cap. IV, das Normas
da Corregedoria Geral da Justiça. Deverá ser intimado (a) Exeqüente para retirar estes documentos.Transitada em julgado,
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: MARCOS ANTONIO DE
OLIVEIRA PRADO (OAB 138691/SP), IVAN PRADO ALMEIDA (OAB 330754/SP), FLAVIO BELLUSSI (OAB 336462/SP)
Processo 0007542-81.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Gilmar Montino Reis - Norcar
Som e Acessórios Ltda - Vistos.Ciente do retorno dos autos. Manifeste-se a parte vencedora, se o caso, em 10 dias, em termos
de iniciar a fase de cumprimento de sentença.No silêncio, arquivem-se. - ADV: TATIANA TOBARUELA (OAB 219978/SP), RUY
CARLOS DOS SANTOS JUNIOR (OAB 237175/SP), THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/SP), REGIVALDO MORAIS DE
ARAUJO (OAB 308098/SP)
Processo 0007887-47.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - ELIS ALEXANDRE
QUEIROZ - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A - Vistos.Fls. 129/130 - Ciente do cumprimento do acordo
homologado. Expeça-se a certidão de crédito em favor da advogada da autora e arquivem-se os autos com as formalidades
legais. - ADV: ROSELY CARLA DOS SANTOS (OAB 194065/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 0008149-02.2010.8.26.0271 (271.01.2010.008149) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Amauri Alves de Lima - Sebastião Borges dos Santos - Vistos.Fls. retro - Foi realizada pesquisa RENAJUD e retornou positiva
para 01 veículo.Foi realizada a inclusão de restrição de transferência conforme impressão em anexo, do(s) veículo (s) de placa
(s) CAE8870.Providencie o oficial de justiça a penhora e avaliação do(s) bem(s), a intimação do devedor e a nomeação de
depositário.Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como mandado.Depreque-se o cumprimento, se necessário.
Int. - ADV: JOSE BONIFACIO DOS SANTOS (OAB 104382/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MILENA NACIF CHALUPPE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2016
Processo 0005095-23.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Aristeu
Inácio da Silva - Cred System - Vistos.Diante da manifestação de fls. 124, expeça-se certidão de honorários em favor da
advogada do autor e arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: DÁRIO LETANG SILVA (OAB 196227/SP),
EDUARDO ALBERTO SQUASSONI (OAB 239860/SP), ZENAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 266428/SP)
Processo 0005215-66.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Mecânica
e Auto Peças Laurinda Ltda. - ME - Telecomunicações de São Paulo S/A (Telesp) - Concessionária Telefônica (Atual Vivo S/A) Vistos.Fls. 131 - Defiro vista fora do cartório pelo prazo de 10 dias. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP),
INGUARACIRA LINS DOS SANTOS (OAB 287859/SP), INAJAÍ COSTA DOS SANTOS (OAB 323212/SP)
Processo 0005318-73.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Leonice
Maria Freitas - Diebens Leasing S.A - Vistos.Fls. 138/140 - Ciente. Diante da petição de fls. 142 e nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP), RAFAEL PEDROSO DE
VASCONCELOS (OAB 283942/SP), RAFAEL DE FREITAS SOTELLO (OAB 283801/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/
SP)
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Processo 0005451-18.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Leandro
Carlos Vieira da Silva - SUPERMERCADO LOPES DE ITAPEVI/SP - Vistos.Fls. 149/151 - Ciente. Arquivem-se os autos com as
formalidades legais. - ADV: RODRIGO FORLANI LOPES (OAB 253133/SP), FERNANDO DO AMARAL PERINO (OAB 140318/
SP), TATIANE GONÇALVES DA SILVA (OAB 285154/SP)
Processo 0007189-07.2014.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marcos
Aurelio Soares - CLARO S/A - Vistos.Fls. 78/79 - Ciente. Os autos transitaram em julgado aos 27/04/2015. Arquivem-se com as
formalidades legais. - ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), ALZERINA MARTINS UCHÔA (OAB 204677/
SP), DANIELE ROCHA RODRIGUES (OAB 263368/SP), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP)
Processo 0007526-93.2014.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Valdemir
Pereira da Silva - - Jaciara Cesário Pereira da Silva - HM 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA - Vistos.Fls. 96/07 Ciente do pagamento das custas. Fls. 99 - Os autos transitaram em julgado aos 26/06/2015.Arquivem-se, com as formalidades
legais. - ADV: ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA (OAB 212080/SP), HELIO MACIEL BEZERRA (OAB 93950/SP)
Processo 0007925-25.2014.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Tailani Silva de Abreu - Jose Silverio Silva - Josue Araujo Souto - - HM 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA - Vistos.Diante da citação
negativa de fls. 116, intime-se a parte autora para que traga novo endereço do requerido Josué Araujo Souto, bem como,
manifeste-se em termos de prosseguimento no prazo de até 15 dias.Int. - ADV: SHIRLEY GUIMARÃES COSTA (OAB 190341/
SP), ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA (OAB 212080/SP)
Processo 0011784-54.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011784) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato
e devolução do dinheiro - Daniela Francisco Valeretto - Magazine Luiza Sa - Vistos.Fls. 98/102 - Defiro o desarquivamento pelo
prazo de 30 (trinta) dias. Diante da certidão de fls. 93 de que não há valor a ser resgatado, providencie a requerida a juntada
da guia de levantamento retirada em cartório. Decorrido o prazo sem a manifestação, tornem os autos ao arquivo. - ADV: LUIS
FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP), LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP)
Processo 0012170-84.2011.8.26.0271 (271.01.2011.012170) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Francisco Ironi de Abreu Silva - Banco Itaú Unibanco Sa - Vistos.Ciente de fls. 151 - Nada a providenciar. Verifico que cópia da
petição de fls. 151/153 já havia sido juntada às fls. 121/123 destes autos. Tornem os autos ao arquivo. - ADV: FABIO MASSAMI
SONODA (OAB 143535/SP), ROBERTO HIROMI SONODA (OAB 115094/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 3001147-56.2012.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer MARCOS EMILIANO VITOLO - Vanderlei Carlos de Oliveira - Vistos.Conforme comprovante em anexo, protocolei ordem de
penhora on-line.A medida, no entanto, restou negativa (foram penhorados valores insignificantes, motivo pelo qual determinei
o desbloqueio).Intime-se a parte exequente para que dê regular andamento ao feito, em 15 dias, indicando bens a penhora.
Consigno que no silêncio o feito será extinto (artigo 53, § 4º da lei 9099/95).int. - ADV: SUELY APARECIDA GIANNINI BORGES
(OAB 264054/SP), ERNESTO DE CAMARGO RIBEIRO NETO (OAB 189533/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MILENA NACIF CHALUPPE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2016
Processo 0003573-58.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Milton
Antônio dos Santos - Tnl Pc Sa Oi - Vistos.Diante de fls. 163/164 e 166/167, expeça-se certidão de honorários em favor da
advogada do autor e arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/
SP), EDJANI JUDITE DOS SANTOS (OAB 258110/SP)
Processo 0003686-12.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adriana
Mello de Aveiro - Lg Eletronics - - Resolv Assistência Técnica - - Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Vistos.Intime(m)-se a(s)
parte(s) devedora(s), pessoalmente (se não tiver(em) advogado) ou pela imprensa (caso tenha(m) advogado), para pagamento
do saldo devedor, indicado pela parte credora (R$ 2.238,19), em 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10%, nos termos
do artigo 475 J do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima citado sem notícia de pagamento, tornem conclusos.Int.
- ADV: FERNANDO ROSENTHAL (OAB 146730/SP), ERNESTO DE CAMARGO RIBEIRO NETO (OAB 189533/SP), PAULINO
CAMARGO RIBEIRO JUNIOR (OAB 196530/SP), ANDRE DE SOUZA SILVA (OAB 235952/SP)
Processo 0004783-47.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Jucelio Teixeira da Silva Banco do Brasil - Vistos.Fls. 172 - Tendo em vista a não manifestação da parte autora, presume-se que houve o cumprimento
integral da sentença. Expeça-se a certidão de honorários em favor dão advogado do autor e arquivem-se os autos com as
formalidades legais. - ADV: SIDNEY FRANCISCO CHIESA KETELHUT (OAB 235205/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE
(OAB 109631/SP)
Processo 0005048-49.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Julio Alves de Almeida - TNL PCS S/A - Vistos.Ciente de fls. 216. Arquivem-se os autos com as formalidades legais. ADV: ROGERIO DE OLIVEIRA (OAB 261796/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP)
Processo 0006385-39.2014.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Maria
Soares Barros dos Santos - - Liliana Braz Soares - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS - - DECOLAR.COM LTDA - Vistos.
Intime(m)-se a requerida Decolar para pagamento da quantia indicada pela parte credora (R$ 1.443,00), em 15 dias, sob pena
de incidência de multa de 10%, nos termos do artigo 475 J do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima citado
sem notícia de pagamento, tornem conclusos.Int. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), MARILIA
MICKEL MIYAMOTO NALETTO TEIXEIRA (OAB 271431/SP)
Processo 0010908-02.2011.8.26.0271 (271.01.2011.010908) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - José Fernandes - BANCO CSF S/A - - LIDER PRIME ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA - BANCO BRADESCO S/A - - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A - - Magazine Luiza - - Luizacred Sa - - FIC - FINANCEIRA
ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - - NOVA CASA BAHIA S/A - Vistos.Ciente da petição de
fls. 557.Ciente da certidão retro.Diligencie junto ao Banco do Brasil agência local, para que informe se a guia expedida nos
autos em favor da ré Via Varejo - Casas Bahia já foi levantada, com a juntada do extrato. Com a resposta, tornem conclusos. ADV: ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), MARCO ANTONIO FEEEIRA DE MELLO TEIXEIRA (OAB 71113/RJ),
JOSE APARECIDO DOS SANTOS (OAB 274642/SP), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP), MARCELO
TOSTES DE C. MAIA (OAB 63440/MG), CRISTHIANE ANTINARELLI GUIMARÃES (OAB 149416/RJ), MARCIA MARINA DE
SA (OAB 101200/SP), RICARDO QUERINO DE SOUZA (OAB 244682/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), CARLOS
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EDUARDO PALINKAS NEVES (OAB 215954/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0011110-76.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011110) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - Francisco Marcos dos Santos - Ricardo Eletro Divinópolis Ltda - Vistos.Fls. 226/230 - Regularizados os autos,
certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: SANDRO FERREIRA LIMA (OAB
188218/SP), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MILENA NACIF CHALUPPE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2016
Processo 0005909-35.2013.8.26.0271 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J.P. - C.A.S.S. - Vistos. Designo
audiência para fins do artigo 89 da Lei nº 9099/95 para o dia 29/02/2016 às 16:10h. CITE(M)-SE, no(s) endereço(s) indicado(s)
ou onde for(em) encontrado(s), da(s) pessoa(s) acima indicada(s), do inteiro teor da denúncia, e INTIME(M)-SE, bem como
seu advogado constituído às fls. 40, para que compareça(m) ao Foro de Itapevi, Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405,
Jd.Santa Rita, na Sala de Audiência, para a realização da audiência de Suspensão do Processo Penal, em que lhe(s) será
apresentada a proposta do Ministério Público de suspensão condicional do processo, mediante condições a serem cumpridas,
nos termos do artigo 89 da Lei nº 9099/95. Eventual recebimento da denúncia será decidido na mesma data da audiência.
Ciência ao MP. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação e intimação. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. ADVERTÊNCIA: Artigo 367 do Código de Processo Penal - “O Processo seguirá sem a presença do
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de
mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo”. - ADV: JULIANA CRISTINA DE CAMARGO DUARTE (OAB
293099/SP)

ITÁPOLIS
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SÔNIA REGINA CARROCCIA ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 1001479-43.2015.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Deyvis
Wincler Zequim - Município de Itápolis - Designo audiência de Tentativa de Conciliação para o próximo dia 04/03/2016 às
11:00h. A audiência será realizada no CEJUSC desta Comarca, localizado na Avenida dos Amaros, n° 432, centro. Fica a
parte requerida Município de Itápolis, na pessoa de seu representante legal, CITADA E INTIMADA a comparecer a audiência
designada, bem como advertida de que seu comparecimento deve ser pessoal, e que a ausência injustificada importará em
revelia. O(a) advogado(a) deverá providenciar o comparecimento pessoal da parte autora, alertando-a que sua ausência
injustificada acarretará a extinção do processo, podendo ser, inclusive, condenado(a) ao pagamento de custas processuais.
Considerando que o rito do procedimento do Juizado orienta-se pelo critério da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, fica ainda advertida a parte requerida de que não havendo conciliação, deverá no mesmo ato apresentar
contestação e/ou pedido contraposto, bem como rol de testemunhas, se necessário ( no máximo três), por via oral ou escrita
ou; caso tenha advogado constituído que não esteja presente na audiência, deverá manifestar o seu desejo de apresentá-la
dentro do prazo de quinze (15) dias a contar da data da audiência acima designada, sob pena de se considerar verdadeiros os
fatos articulados na inicial. ADVERTÊNCIA: Este processo, cujo número encontra-se acima, tramita eletronicamente. A íntegra
do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet. Para visualização, acesse o site www.
tjsp.jus.br, informe o número do processo (disponível no alto deste documento) e a senha, a qual segue anexa, em documento
separado, nos termos do art. 1.226, inciso II da NSCGJ. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por
peticionamento eletrônico. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação e intimação. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. - ADV: CLAUDINEI ELMER MIARELI (OAB 313043/SP)
Processo 1001525-32.2015.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Beatriz
Avela Maria - Fazenda do Estado de São Paulo - - Universidade de São Paulo - USP Unidade Instituto de Química de São Carlos
- 1) Em se tratando de ação que visa assegurar direito individual e indisponível de infante, seja saúde ou educação (art. 208 e
incisos, do ECA), estas demandas não serão processadas e julgadas pelo Juízado Especial da Fazenda Pública, mas pelo Juízo
especializado da Infância e Juventude - competência absoluta estatuída no art. 209 do ECA” (AC n. 2014.029999-2, de Palhoça,
rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 10-6-2014). “Para o Superior Tribunal de Justiça - a quem cumpre, precipuamente, interpretar
a lei federal (CR, art. 105, III) e que ‘tem por função constitucional uniformizar o Direito Federal’ (AgRgMC n. 7.164, Min. Eliana
Calmon) -, quando ‘a pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV c/c art. 209, do ECA’,
compete (competência absoluta) ao ‘Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente’ (T-2, REsp n. 1.217.380, Min. Castro Meira;
T-2, AgREsp n. 24.798, Min. Castro Meira; T-1, REsp n. 1.199.587, Min. Arnaldo Esteves Lima). 2) Em consequência, remetamse os autos ao distribuidor para que seja redistribuído à Vara da Infância e Juventude, fazendo-se as anotações de praxe. No
entanto, dada a urgência do caso, analiso o pedido de liminar “ad referendum” do Juízo competente. 3) A parte autora alega que
é portadora de “tumor cancerígeno na região do tórax” e que os tratamentos convencionais não estão surtindo efeito. Apresenta
nos autos, cópias de vários laudos de exames de imagens que comprovam o alegado. Assim, considerando a comprovação da
moléstia que acomete a autora, resta a análise da pertinência ou não do fornecimento da substância “fosfoetalonamina sintética”
pleiteada no caso concreto. Inicialmente, não é recomendável a equiparação da situação de entrega da fosfoetanolamina à
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

135

dispensação de medicamentos: não há, como acontece nas demandas por remédios, uma possível falha do Estado ao não pôr
à disposição dos pacientes determinado fármaco existente no mercado. Por outro lado, não se podem ignorar os relatos de
pacientes que apontam melhora no quadro clínico. Pondo-se de parte a questão médica, que se refere à avaliação da melhora,
do ponto de vista jurídico há uma real contraposição de princípios fundamentais: de um lado, está a necessidade de resguardo
da legalidade e da segurança dos procedimentos que tornam possível a comercialização no Brasil de medicamentos seguros;
por outro, há necessidade de proteção do direito à saúde. Não há dúvida sobre o princípio que deve prevalecer. No entanto,
considerando a natureza da substância e seu caráter experimental, mister ressaltar que o fornecimento de fosfoetalonamina
sintética, na atualidade, somente pode ser autorizado em situações excepcionalíssimas, em que comprovados, ao menos,
o diagnóstico da requerente, os tratamentos ministrados, a evolução clínica e a indicação médica para consumo da referida
substância. Analisando o caso dos autos à luz de referidos elementos, verifico que a autora, em que pese a gravidade da doença
que a acomete, não comprovou a imprescindibilidade do fornecimento da fosfoetanolamina sintética na espécie, uma vez que
não há nos autos documentos que comprovem os tratamentos realizados, nem tampouco a prescrição médica da substância
visando a melhora do estado de saúde da paciente ou mesmo que a fosfoetanolamina sintética já tenha sido utilizada pela
parte autora. Dessa forma, tendo em vista que não há ordem médica a embasar o pedido da autora, bem como que não é
possível saber, com os elementos constantes dos autos a interação medicamentosa que referida substância pode acarretar no
tratamento da moléstia que acomete a requerente, de rigor, por ora, o INDEFERIMENTO DA TUTELA. Ressalte-se que, a luz
de novas provas, o pedido poderá ser analisado novamente. 4) Citem-se para que, querendo, ofereçam contestação, no prazo
legal, sob as penas da lei - ADV: CLAUDIO SICHIERI FILHO (OAB 226910/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SÔNIA REGINA CARROCCIA ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 1000207-14.2015.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Paulo
Sérgio Ferreira - Município de Itápolis - Vistos em preparação ao saneador. Verifico que o autor, apesar de devidamente intimado
(imprensa oficial - fl. 21), não cumpriu o item 7, da Decisão de fls. 17/18, entretanto, apresentou impugnação à contestação (fls.
38/40), ainda demonstrando interesse na procedência do pedido. Assim, por derradeiro, concedo o prazo de 10 dias para que o
requerente cumpra o que lhe foi determinado (item 7, fl. 18), sob as penas do parágrafo único, do artigo 284, do CPC. Intime-se.
- ADV: CLAUDIO SICHIERI FILHO (OAB 226910/SP), MARIANA HEBLING ARROYO (OAB 349063/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SÔNIA REGINA CARROCCIA ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 1000365-69.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cemacar Itápolis Auto Peças
e Mecânica Ltda - Me - Valdir Mesquita - 1). Por primeiro, nos termos do parágrafo único do art. 1.260 das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável de
10 dias, a contar da intimação desta, exibir em cartório o(s) título(s) executivo(s) objeto da presente execução, SOB PENA DE
INDEFERIMENTO, apenas para nele(s) lançar as anotações a respeito de sua vinculação ao processo digital, devolvendo, em
seguida, ao apresentante, certificando-se nos autos digitais. Fica advertido o exequente de que deverá levar o título executivo
em tela em todas as audiências, bem como conservá-lo(s) em seu poder até a solução final do processo (inclusive recursos). 2).
Após, cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) o pagamento do débito, devidamente atualizado.
Devolvido o mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, considerando a ordem de preferência estabelecida
pelo C.P.C., determino que seja realizada a penhora “on-line” desde que conste dos autos o número de CPF/CNPJ do(a)
executado(a), que é indispensável para o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-se, cadastrando no sistema do Bacen.
Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia se ocorreu bloqueio. Na hipótese afirmativa e
sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda à transferência do valor bloqueado até o limite do crédito do(a) exequente,
bem como providencie-se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. 3). Na hipótese de restar infrutífera ou insuficiente
a tentativa de penhora “on-line”, expeça-se mandado de penhora e estimativa, de bens indicados ou bens livres, conforme
o caso, encaminhando-o à Central de Mandados para cumprimento. Não sendo encontrados bens sujeitos à penhora, serão
relacionados todos aqueles que guarnecem a residência do(a) executado(a) observando-se a restrição contida no artigo 649, II
do CPC. Ficam deferidos, para o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., a ordem
de arrombamento e o auxílio de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição de
ofício, servindo uma das vias do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos limites
legais. Realizada a constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ns) eventualmente penhorado(s). 4). Sendo frutífera
a penhora, seja em dinheiro ou bens, fica dispensada a designação de audiência, nos termos do art. 747, § 2°, das NSCGJ,
devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de embargos em 15 (quinze) dias. A partir da citação, e até o
decurso do prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 5). Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, dê-se vista
o(a) exequente para que em cinco dias, requeira o que entender necessário, inclusive se tem interesse na adjudicação do bem
penhorado. A omissão acarretará a extinção. 6). Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora
e/ou não sendo localizados bens sujeitos à constrição, intime-se o exequente para que em dez dias traga aos autos o endereço
correto ou indique bens pertencentes ao(à) executado(a), sob pena de extinção. 7). Caso seja requerida a expedição de ofícios
ou providências para localização do(a) executado(a), determino a realização de pesquisa através dos sistemas INFOSEG, o
qual este Juízo tem acesso, pois hoje integra os bancos de dados das secretarias de segurança pública de todos os estados
e distrito federal, incluindo termos circunstanciados e mandados de prisão; o sistema de controle de processos do Superior
Tribunal de Justiça; o sistema de CPF e CNPJ da Receita Federal; o RENACH - Registro Nacional de Carteira de Habilitação
e RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores, do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN); o SIGMA Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, do Exército; o SINARM - Sistema Nacional de Armas e o SINIC - Sistema Nacional
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de Informações Criminais, ambos da Polícia Federal. Assim, a busca mostra-se satisfatória para a localização da parte. Fica
indeferida a consulta de endereço por outros meios, até porque referida diligência não se coaduna com os princípios da Lei
9.099/95. 8). Com a resposta das consultas determinadas no item 7, deverá a serventia tomar as seguintes providências: a)
Sendo obtido um único novo endereço, expeça-se o necessário para nova diligência. b) Caso o(s) endereço(s) obtido seja(m)
aquele(s) onde as diligências já resultaram infrutíferas, ou nada seja obtido, dê-se vista ao(à) exequente para que diligencie
pessoalmente a obtenção do endereço correto, em 10 dias, sob pena de extinção. c) Sendo fornecidos vários novos endereços,
determino que a parte exequente, no prazo improrrogável de 10 dias, diligencie previamente e forneça ao Juízo, com exatidão, o
correto endereço da parte acionada, sob pena de extinção. 9). Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a)
encontrado(a) no novo endereço fornecido, o processo será extinto de imediato. Assim o será também, caso esgotados os meios
disponíveis, fique constatada a inexistência de bens penhoráveis. 10). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado
de citação do inteiro teor deste despacho, bem como do prazo para pagamento. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
11) ADVERTÊNCIA: Este processo, cujo número encontra-se acima, tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo
(disponível no alto deste documento) e a senha, a qual segue anexa, em documento separado, nos termos do art. 1.226, inciso II
da NSCGJ. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. - ADV: ANDERSON
LOPES VICENTIN (OAB 252202/SP)
Processo 1001007-42.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Dalva Torres - Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 284, parágrafo único, cc.
art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerente sequer comprou se enquadrar na
condição de microempresa, bem como deixou de apresentar documento fiscal apto a comprovar o negócio jurídico. Com o trânsito
em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no artigo 1283 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos
termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/SP)
Processo 1001013-49.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Milania Aparecida Martins de Souza - Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art.
284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerente sequer
comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar documento fiscal apto a comprovar o
negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no artigo 1283 das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de custas e de honorários
advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB
281194/SP)
Processo 1001071-52.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado Daiane Ortelani Delmilio - Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 284, parágrafo
único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerente sequer comprou se
enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar documento fiscal apto a comprovar o negócio jurídico.
Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no artigo 1283 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de custas e de honorários advocatícios
nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/
SP)
Processo 1001081-96.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado César Augusto Vasques - Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 284, parágrafo
único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerente sequer comprou se
enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar documento fiscal apto a comprovar o negócio jurídico.
Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no artigo 1283 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de custas e de honorários advocatícios
nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/
SP)
Processo 1001089-73.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado Joseane Landolfi Antunes - Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 284, parágrafo
único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerente sequer comprou se
enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento fiscal apto a comprovar o negócio
jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no artigo 1283 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de custas e de honorários
advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB
281194/SP)
Processo 1001091-43.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado Valter Matias dos Santos - Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 284, parágrafo
único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerente sequer comprou se
enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento fiscal apto a comprovar o negócio
jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no artigo 1283 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de custas e de honorários
advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB
281194/SP)
Processo 1001099-20.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Francisco José Bruderhausen - Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 284,
parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerente sequer
comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento fiscal apto a comprovar o
negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no artigo 1283 das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de custas e de honorários
advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB
281194/SP)
Processo 1001113-04.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Maria Felipe da Silva - No presente caso, quando do negócio descrito na inicial, não houve emissão regular da Nota Fiscal,
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mas uma simples autorização de assistência veterinária. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte
requerente sequer comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento fiscal
apto a comprovar o negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no
artigo 1283 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção
de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C - ADV: GUILHERME
BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/SP)
Processo 1001151-16.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Katiane Aparecida Guirro Maria Aparecida Amancio dos Santos - 1). Por primeiro, nos termos do parágrafo único do art. 1.260 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável de
10 dias, a contar da intimação desta, exibir em cartório o(s) título(s) executivo(s) objeto da presente execução, SOB PENA DE
INDEFERIMENTO, apenas para nele(s) lançar as anotações a respeito de sua vinculação ao processo digital, devolvendo, em
seguida, ao apresentante, certificando-se nos autos digitais. Fica advertido o exequente de que deverá levar o título executivo
em tela em todas as audiências, bem como conservá-lo(s) em seu poder até a solução final do processo (inclusive recursos). 2).
Após, cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) o pagamento do débito, devidamente atualizado.
Devolvido o mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, considerando a ordem de preferência estabelecida
pelo C.P.C., determino que seja realizada a penhora “on-line” desde que conste dos autos o número de CPF/CNPJ do(a)
executado(a), que é indispensável para o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-se, cadastrando no sistema do Bacen.
Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia se ocorreu bloqueio. Na hipótese afirmativa e
sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda à transferência do valor bloqueado até o limite do crédito do(a) exequente,
bem como providencie-se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. 3). Na hipótese de restar infrutífera ou insuficiente
a tentativa de penhora “on-line”, expeça-se mandado de penhora e estimativa, de bens indicados ou bens livres, conforme
o caso, encaminhando-o à Central de Mandados para cumprimento. Não sendo encontrados bens sujeitos à penhora, serão
relacionados todos aqueles que guarnecem a residência do(a) executado(a) observando-se a restrição contida no artigo 649, II
do CPC. Ficam deferidos, para o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., a ordem
de arrombamento e o auxílio de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição de
ofício, servindo uma das vias do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos limites
legais. Realizada a constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ns) eventualmente penhorado(s). 4). Sendo frutífera
a penhora, seja em dinheiro ou bens, fica dispensada a designação de audiência, nos termos do art. 747, § 2°, das NSCGJ,
devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de embargos em 15 (quinze) dias. A partir da citação, e até o
decurso do prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 5). Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, dê-se vista
o(a) exequente para que em cinco dias, requeira o que entender necessário, inclusive se tem interesse na adjudicação do bem
penhorado. A omissão acarretará a extinção. 6). Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora
e/ou não sendo localizados bens sujeitos à constrição, intime-se o exequente para que em dez dias traga aos autos o endereço
correto ou indique bens pertencentes ao(à) executado(a), sob pena de extinção. 7). Caso seja requerida a expedição de ofícios
ou providências para localização do(a) executado(a), determino a realização de pesquisa através dos sistemas INFOSEG, o
qual este Juízo tem acesso, pois hoje integra os bancos de dados das secretarias de segurança pública de todos os estados
e distrito federal, incluindo termos circunstanciados e mandados de prisão; o sistema de controle de processos do Superior
Tribunal de Justiça; o sistema de CPF e CNPJ da Receita Federal; o RENACH - Registro Nacional de Carteira de Habilitação
e RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores, do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN); o SIGMA Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, do Exército; o SINARM - Sistema Nacional de Armas e o SINIC - Sistema Nacional
de Informações Criminais, ambos da Polícia Federal. Assim, a busca mostra-se satisfatória para a localização da parte. Fica
indeferida a consulta de endereço por outros meios, até porque referida diligência não se coaduna com os princípios da Lei
9.099/95. 8). Com a resposta das consultas determinadas no item 7, deverá a serventia tomar as seguintes providências: a)
Sendo obtido um único novo endereço, expeça-se o necessário para nova diligência. b) Caso o(s) endereço(s) obtido seja(m)
aquele(s) onde as diligências já resultaram infrutíferas, ou nada seja obtido, dê-se vista ao(à) exequente para que diligencie
pessoalmente a obtenção do endereço correto, em 10 dias, sob pena de extinção. c) Sendo fornecidos vários novos endereços,
determino que a parte exequente, no prazo improrrogável de 10 dias, diligencie previamente e forneça ao Juízo, com exatidão, o
correto endereço da parte acionada, sob pena de extinção. 9). Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a)
encontrado(a) no novo endereço fornecido, o processo será extinto de imediato. Assim o será também, caso esgotados os meios
disponíveis, fique constatada a inexistência de bens penhoráveis. 10). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de
citação do inteiro teor deste despacho, bem como do prazo para pagamento. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 11)
ADVERTÊNCIA: Este processo, cujo número encontra-se acima, tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial,
documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número
do processo (disponível no alto deste documento) e a senha, a qual segue anexa, em documento separado, nos termos do art.
1.226, inciso II da NSCGJ. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. ADV: RUBENS RODRIGO DOS ANJOS NEGRÃO (OAB 365817/SP)
Processo 1001153-83.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Katiane Aparecida Guirro
- Silvana Angelica de Oliveira - 1). Por primeiro, nos termos do parágrafo único do art. 1.260 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável de
10 dias, a contar da intimação desta, exibir em cartório o(s) título(s) executivo(s) objeto da presente execução, SOB PENA DE
INDEFERIMENTO, apenas para nele(s) lançar as anotações a respeito de sua vinculação ao processo digital, devolvendo, em
seguida, ao apresentante, certificando-se nos autos digitais. Fica advertido o exequente de que deverá levar o título executivo
em tela em todas as audiências, bem como conservá-lo(s) em seu poder até a solução final do processo (inclusive recursos). 2).
Após, cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) o pagamento do débito, devidamente atualizado.
Devolvido o mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, considerando a ordem de preferência estabelecida
pelo C.P.C., determino que seja realizada a penhora “on-line” desde que conste dos autos o número de CPF/CNPJ do(a)
executado(a), que é indispensável para o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-se, cadastrando no sistema do Bacen.
Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia se ocorreu bloqueio. Na hipótese afirmativa e
sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda à transferência do valor bloqueado até o limite do crédito do(a) exequente,
bem como providencie-se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. 3). Na hipótese de restar infrutífera ou insuficiente
a tentativa de penhora “on-line”, expeça-se mandado de penhora e estimativa, de bens indicados ou bens livres, conforme
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o caso, encaminhando-o à Central de Mandados para cumprimento. Não sendo encontrados bens sujeitos à penhora, serão
relacionados todos aqueles que guarnecem a residência do(a) executado(a) observando-se a restrição contida no artigo 649, II
do CPC. Ficam deferidos, para o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., a ordem
de arrombamento e o auxílio de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição de
ofício, servindo uma das vias do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos limites
legais. Realizada a constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ns) eventualmente penhorado(s). 4). Sendo frutífera
a penhora, seja em dinheiro ou bens, fica dispensada a designação de audiência, nos termos do art. 747, § 2°, das NSCGJ,
devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de embargos em 15 (quinze) dias. A partir da citação, e até o
decurso do prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 5). Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, dê-se vista
o(a) exequente para que em cinco dias, requeira o que entender necessário, inclusive se tem interesse na adjudicação do bem
penhorado. A omissão acarretará a extinção. 6). Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora
e/ou não sendo localizados bens sujeitos à constrição, intime-se o exequente para que em dez dias traga aos autos o endereço
correto ou indique bens pertencentes ao(à) executado(a), sob pena de extinção. 7). Caso seja requerida a expedição de ofícios
ou providências para localização do(a) executado(a), determino a realização de pesquisa através dos sistemas INFOSEG, o
qual este Juízo tem acesso, pois hoje integra os bancos de dados das secretarias de segurança pública de todos os estados
e distrito federal, incluindo termos circunstanciados e mandados de prisão; o sistema de controle de processos do Superior
Tribunal de Justiça; o sistema de CPF e CNPJ da Receita Federal; o RENACH - Registro Nacional de Carteira de Habilitação
e RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores, do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN); o SIGMA Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, do Exército; o SINARM - Sistema Nacional de Armas e o SINIC - Sistema Nacional
de Informações Criminais, ambos da Polícia Federal. Assim, a busca mostra-se satisfatória para a localização da parte. Fica
indeferida a consulta de endereço por outros meios, até porque referida diligência não se coaduna com os princípios da Lei
9.099/95. 8). Com a resposta das consultas determinadas no item 7, deverá a serventia tomar as seguintes providências: a)
Sendo obtido um único novo endereço, expeça-se o necessário para nova diligência. b) Caso o(s) endereço(s) obtido seja(m)
aquele(s) onde as diligências já resultaram infrutíferas, ou nada seja obtido, dê-se vista ao(à) exequente para que diligencie
pessoalmente a obtenção do endereço correto, em 10 dias, sob pena de extinção. c) Sendo fornecidos vários novos endereços,
determino que a parte exequente, no prazo improrrogável de 10 dias, diligencie previamente e forneça ao Juízo, com exatidão, o
correto endereço da parte acionada, sob pena de extinção. 9). Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a)
encontrado(a) no novo endereço fornecido, o processo será extinto de imediato. Assim o será também, caso esgotados os meios
disponíveis, fique constatada a inexistência de bens penhoráveis. 10). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de
citação do inteiro teor deste despacho, bem como do prazo para pagamento. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 11)
ADVERTÊNCIA: Este processo, cujo número encontra-se acima, tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial,
documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número
do processo (disponível no alto deste documento) e a senha, a qual segue anexa, em documento separado, nos termos do art.
1.226, inciso II da NSCGJ. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. ADV: RUBENS RODRIGO DOS ANJOS NEGRÃO (OAB 365817/SP)
Processo 1001209-19.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado Claudia Manginelli de Almeida França - No presente caso, quando do negócio descrito na inicial, não houve emissão regular da
Nota Fiscal, mas uma simples autorização de assistência veterinária. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução
do mérito, com base no art. 284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que
a parte requerente sequer comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento
fiscal apto a comprovar o negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no
artigo 1283 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção de
custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO
HERNANDES (OAB 281194/SP)
Processo 1001285-43.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Aparecida de Lourdes Domingues - No presente caso, quando do negócio descrito na inicial, não houve emissão regular da
Nota Fiscal, mas uma simples autorização de assistência veterinária. Desta forma, embora tenha a empresa comprovado que
se enquadra na condição de microempresa, o documento denominado “pedido” não pode ser aceito como documento fiscal que
se preste a comprovar o negócio jurídico. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no art.
284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento e a retirada pelo(a)
interessado(a) do(s) documento(s) que instruiu(iram) a inicial, o que lhe ficará facultado pelo prazo de 90 dias, após o que o
processo poderá ser inutilizado, nos termos do art 636 das N.S.C.G.J. Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa
fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/SP)
Processo 1001355-60.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Teresinha Janzantti Jannuzzi Zitelli - No presente caso, quando do negócio descrito na inicial, não houve emissão regular da
Nota Fiscal, mas uma simples autorização de assistência veterinária. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução
do mérito, com base no art. 284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que
a parte requerente sequer comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento
fiscal apto a comprovar o negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido
no artigo 1283 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção
de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME
BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/SP)
Processo 1001375-51.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Zelia Aparecida Voz - No presente caso, quando do negócio descrito na inicial, não houve emissão regular da Nota Fiscal,
mas uma simples autorização de assistência veterinária. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte
requerente sequer comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento fiscal
apto a comprovar o negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no
artigo 1283 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção
de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME
BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/SP)
Processo 1001377-21.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
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- Andrea Mascari Tozzi - No presente caso, quando do negócio descrito na inicial, não houve emissão regular da Nota Fiscal,
mas uma simples autorização de assistência veterinária. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte
requerente sequer comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento fiscal
apto a comprovar o negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no
artigo 1283 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção
de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME
BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/SP)
Processo 1001389-35.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Arthur Puglia Machado
- Aguinaldo Viera Luiz - No presente caso, quando do negócio descrito na inicial, não houve emissão regular da Nota Fiscal,
mas uma simples autorização de assistência veterinária. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 284, parágrafo único, cc. art. 267, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte
requerente sequer comprou se enquadrar na condição de microempresa, bem como deixou de apresentar o documento fiscal
apto a comprovar o negócio jurídico. Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações necessárias conforme o contido no
artigo 1283 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça para baixa definitiva e arquivamento dos autos. Isenção
de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: GUILHERME
BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 281194/SP)

ITAQUAQUECETUBA
Cível
Distribuidor Cível
\\\<publicação\\\<3DWZE.000, 12/01/16))
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000055-17.2016.8.26.0278
CLASSE
:PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR
REQTE
: M.P.E.S.P.
REQDA
: J.R.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000056-02.2016.8.26.0278
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Enoque de Sousa Nascimento - ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000057-84.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Roberto Cavalcante
ADVOGADO : 359195/SP - Esli Carneiro Mariano
REQDO
: Pânico Som e Acessórios para Autos Ltda Me
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000058-69.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Precision Brasil Equipamentos e Serviços para Postos de Combustíveis Ltda
ADVOGADO : 81660/SP - Elisete Maria Bueno
REQDA
: Telefonica Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000059-54.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Precision Service Serviços de Manutenção e Instalação de Bombas de Abastecimento de Combustiveis
Constr de Edifícios Ltd
ADVOGADO : 81660/SP - Elisete Maria Bueno
REQDA
: Telefonica Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000163-63.2016.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria do Socorro Pereira Oliveira
RECLAMADA : SKY Brasil Serviços LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE

:1008078-83.2015.8.26.0278
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: Marcelo Martins dos Santos
ADVOGADO : 313815/SP - Sulamita Augusto da Silva
REQDO
: Banco BFB Leasing S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000060-39.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Serra Dourada Empreendimentos Imobiliarios Ltda
ADVOGADO : 52037/SP - Francisco Jose Zampol
REQDO
: Samuel de Carvalho Martins
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000164-48.2016.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.B.O.
RECLAMADO : C.I.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000165-33.2016.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Reinaldo Alves Pereira
RECLAMADO : Mega Seleções e Treinamentos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000061-24.2016.8.26.0278
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Supermercado Shibata Ltda
ADVOGADO : 43221/SP - Makoto Endo
REQDO
: AJC Gestão e Serviços de Cobrança Ltda ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000171-40.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Nelson Soares de Souza
REQDA
: SKY Brasil Serviços LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000172-25.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alexandre Joaquim Alves
REQDO
: A. F. Autos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000173-10.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luis Antonio Alves
REQDO
: Itaú Unibanco S/A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000174-92.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Manoel Alonso dos Santos
REQDO
: Samsung Eletrônica da Amazônica Ltda.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000182-69.2016.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Roseneide Cruz de Souza
RECLAMADO : Bruno Cristiano Bezerra
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000183-54.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luiz Carlos Magalhães
REQDO
: BANCO BRADESCO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000184-39.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Raimundo Ferreira da Silva
REQDO
: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000185-24.2016.8.26.0278
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria de Fátima de Barros Silva
REQDO
: Samsung Eletrônica da Amazônica Ltda.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000062-09.2016.8.26.0278
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO : 26364/SP - Marcial Barreto Casabona
EXECTDO
: Aluminex Industria Comercio de Metais Ltda
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000186-09.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: João Batista Moreira do Nascimento
REQDO
: Itaú Unibanco S/A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000187-91.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Steliane Maciel Ferreira
REQDO
: Associação Paulista de Educação e Cultura - Ung - Universidade de Guarulhos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000188-76.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Wesley dos Santos Castro
REQDO
: Banco CSF S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000190-46.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aldino Pereira Sena
REQDO
: Banco Panamericano S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000191-31.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Elisângela da Silva Oliveira
REQDO
: Nextel Telecomunicações Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000063-91.2016.8.26.0278
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Maria Revania Moreira de Freitas
ADVOGADO : 130713/SP - Elizardo Aparecido Garcia Novaes
REQDO
: Sang Hoon Han
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000192-16.2016.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Joana Moreira Meireles
RECLAMADO : Jesuína Luzia Lima
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000193-98.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria das Mercês Barbosa Lisboa
REQDA
: Tech Credit Assessoria de Crédito LTDA - ME
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000064-76.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Serra Dourada Empreendimentos Imobiliarios Ltda
ADVOGADO : 52037/SP - Francisco Jose Zampol
REQDO
: Antonio Carlos de Jesus
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000065-61.2016.8.26.0278
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : T.G.G.S.
ADVOGADO : 327587/SP - Paulo Roberto Pereira Dias
ALIMENTANTE
: C.S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0000197-38.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Zilda da Conceicao Domingos
REQDO
: Bandeirante Energia S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000216-44.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Janaina Maria de Souza
REQDO
: Haroldo de Tal
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000218-14.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ronaldo Lima de Jesus
REQDO
: Marcos Paulo Vilela
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000217-29.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
RECONVINTE : NSN Nucleo de Serviços e Negocios Ltda
ADVOGADO : 238252/SP - Sergival da Silva Ribeiro
RECONVINDA : Maria de Fatima Santos Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000066-46.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Serra Dourada Empreendimentos Imobiliarios Ltda
ADVOGADO : 52037/SP - Francisco Jose Zampol
REQDO
: Alberto de Souza Bezerra
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000067-31.2016.8.26.0278
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: S.M.F.S.
ADVOGADO : 339303/SP - Rogerio de Farias Freitas
REQDO
: C.S.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000068-16.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Serra Dourada Empreendimentos Imobiliarios Ltda
ADVOGADO : 52037/SP - Francisco Jose Zampol
REQDO
: Adriano Pimentel de Matos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000220-81.2016.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvino Arcanjo dos Santos
RECLAMADO : Renata Silva Pereira Barros
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000221-66.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Raquel Gomes de Carvalho
REQDO
: Thiago do Nascimento Gonçalves
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000219-96.2016.8.26.0278
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : G.R.S.
RECLAMADO : C.I.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000222-51.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valter Pereira de Matos
REQDO
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA SERGURIDADE E PREVIDENCIA - ANSP
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000069-98.2016.8.26.0278
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Serra Dourada Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

142

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

ADVOGADO : 52037/SP - Francisco Jose Zampol
REQDA
: Renata Andrade dos Santos
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000224-21.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sonia dos Santos Bezerra
REQDO
: Manoel Patricio Sobrinho
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000223-36.2016.8.26.0278
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Silvana Alves de Novais
EXECTDO
: Cnova Comércio de Eletrônicos S.A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000225-06.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Lazarino Avanzio
REQDA
: Telefonica Brasil S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000226-88.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Tatiane de Oliveira Paixão Marques
REQDO
: Kairós Mais Itaquaquecetuba Residencial SPE Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000227-73.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alex Lima Gonçalves
REQDO
: Padaria e Confeitaria Makropao LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000229-43.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alessandra Beatriz Brunelli do Nascimento
REQDO
: Bandeirante Energia S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000071-68.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alexandre Gonçalves Ribas
ADVOGADO : 315908/SP - Guilherme Almeida Ferreira dos Santos
REQDO
: Caixa Economica Federal
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000073-38.2016.8.26.0278
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Supermercado Shibata Ltda
ADVOGADO : 43221/SP - Makoto Endo
REQDO
: Industria Comercio e Representações Lider Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000232-95.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Luis Encontão
REQDO
: Everaldo Lima da Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000070-83.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jose Freire Parente
ADVOGADO : 94594/SP - Oscar Cabrera Bera
REQDO
: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000233-80.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Luis Encontão
REQDO
: Kalvin de Oliveira Queiroz
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000234-65.2016.8.26.0278
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Luis Encontão
REQDO
: Bruno de Oliveira Pereira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000072-53.2016.8.26.0278
CLASSE
:AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQDO
: Walter Wilians Moreno
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000235-50.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Luis Encontão
REQDO
: Jefferson Henrique A Silva
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000074-23.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: C.F.S.
ADVOGADO : 336303/SP - Karina Iglesia
REQDO
: B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000075-08.2016.8.26.0278
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Sol A Sol Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ADVOGADO : 223481/SP - Marcos Alves de Oliveira
REQDO
: Prudente Ferreira Comissaria Agricola S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA CRISTINA LARANJEIRA CRIPPA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0346/2015
Processo 1000286-49.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - FRANCISCO EDSON DE
SOUZA XAVIER - Instituto Nacional de Seguro Social - Vistas dos autos ao autor para: Ciência as partes da perícia médica
designada para o dia 16/02/2016, às 13:30, com o Dr. Mauro Mengar, no endereço: Rua Dr. Ângelo Vita,. nº 64, sala 211, Centro
de Guraulhos/SP. O autor deverá comparecer munido de documento de identificação, carteira de trabalho - CTPS (Todas que
possuir), bem como exames de laboratório, exames radiológicos, receitas, etc...., se por ventura os tiver. - ADV: JOÃO VINICIUS
RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP)
Processo 1000292-85.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - CARLOS
FIORENTINO BATISTA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou
carta de citação/intimação, fls. 54. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1001211-11.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ED CARLOS RODRIGUES
DE OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistas dos autos ao autor para: Ciência as partes da perícia
médica designada para o dia 16/02/2016, às 13:00, com o Dr. Mauro Mengar, no endereço: Rua Dr. Ângelo Vita,. nº 64, sala 211,
Centro de Guraulhos/SP. O autor deverá comparecer munido de documento de identificação, carteira de trabalho - CTPS (Todas
que possuir), bem como exames de laboratório, exames radiológicos, receitas, etc...., se por ventura os tiver. - ADV: MARCELA
ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), ADERVALDO JOSE DOS SANTOS (OAB 272567/SP)
Processo 1002221-56.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Nilson Ribeiro Santana Sa - Credito, Financiamento e Investimento - Shopcred - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias,
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 40. - ADV: CARLOS EDUARDO BARBIERI (OAB
181753/SP)
Processo 1002456-91.2013.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.C.F. - A.F.J.
- Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo de vontade celebrado entre
as partes (fls.86/87). Expeça-se de imediato o contramandado de prisão em favor do executado, e caso tenha sido preso o
alvará de soltura “clausulado”. Fls.59: oficie à empregadora do executado para que desconto a pensão alimentícia, devendo a
serventia observar o título judicial juntado as fls. 10 dos autos. Deverá o executado observar a solicitação do exequente de fls.
98 dos autos. Suspendo, nos termos do artigo 792 do CPC, a execução, pelo prazo nele constante. Decorrido, deverá a parte
exequente noticiar se houve integral cumprimento. No silêncio, o feito será extinto com fundamento no artigo 794, inc. I, do CPC.
Consigne-se que eventual descumprimento do acordo celebrado ensejará a imediata expedição de mandado de prisão pelo
prazo de 30(trinta) dias. Ciência ao Ministério Público. Cumpra com URGÊNCIA. Dilig. e Int. - ADV: GISELLE MILENA DE LIMA
BATISTA (OAB 222884/SP)
Processo 1002472-11.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa Permanente - VALDIR APARECIDO
DE SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Mauro Mengar - Ciência às partes da perícia médica designada
para o dia 04/02/2016 às 13:30 com o Dr. Mauro Mengar. À Rua Dr. Ângelo de Vita, nº 64, sala 211, Centro de Guraulhos/SP.
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As partes deverão comparecer munidos de documentos de identificação original com foto, carteira de trabalho - CTPS (Todas
que possuir), bem como exames de laboratório, exames radiológicos, receitas, etc...., se por ventura os tiver. - ADV: ERASMO
LOPES DE SOUZA (OAB 290411/SP), ELY SOARES CARDOSO (OAB 156111/SP)
Processo 1002478-18.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIA APARECIDA
MOREIRA DA SILVA - Telefonica Brasil S/A - Certifico e dou fé que foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia
09/05/2016 às 15:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, localizado
na Estrada Santa Isabel n. 1100, Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba/SP, FONE: 4642-1855. Certifico, ainda, que as partes devem
comparecer munidas de documentos de identificação.Nada Mais - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/
SP), GILSON PEREIRA DOS SANTOS (OAB 266711/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), JOELMA PEREIRA
DE OLIVEIRA (OAB 163729/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 1002532-81.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JULIO DE JESUS
- SANTANA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias,
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 32. - ADV: PAULI ALEXANDRE QUINTANILHA (OAB
212043/SP)
Processo 1002532-81.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JULIO DE JESUS
- SANTANA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias,
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 32. - ADV: PAULI ALEXANDRE QUINTANILHA (OAB
212043/SP)
Processo 1003194-79.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Leonice Gomes de Souza
- MEIRYELE VIEIRA DE SOUZA - - Michele Gomes de Souza - - Maira Gomes de Souza - APLICON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - - Jose Silva Imóveis e Administração Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias,
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 86. - ADV: PATRÍCIA DI GESU DO COUTO RAMOS
(OAB 202919/SP)
Processo 1003578-71.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Bradesco Cartões S.A. Comércio de Sucata e Resíduos Feirense Ltda. - Me - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o
resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 51. - ADV: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP)
Processo 1003694-14.2014.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ADALTO DUQUE CARLOS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Mauro Mengar - Ciência às partes da perícia médica designada para
o dia 02/02/2016 às 13:00 com o Dr. Mauro Mengar. À Rua Dr. Ângelo de Vita, nº 64, sala 211, Centro de Guraulhos/SP. As
partes deverão comparecer munidos de documentos de identificação original com foto, carteira de trabalho - CTPS (Todas que
possuir), bem como exames de laboratório, exames radiológicos, receitas, etc...., se por ventura os tiver. - ADV: JULIO CESAR
DOS SANTOS (OAB 344263/SP), MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)
Processo 1004248-12.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.N.P. - - A.C.P. - S.S.M. - - V.N.P. - V.M.P. Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DOUGLAS
MOREIRA SILVA (OAB 232467/SP), RITA DE CASSIA DELLO RUSSO LOPES (OAB 105109/SP), CORRADINO GIURANNO
NETO (OAB 80828/SP)
Processo 1004248-12.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.N.P. - - A.C.P. - S.S.M. - - V.N.P. - V.M.P. Vistas dos autos ao réu para: Manifestar-se, no prazo legal, acerca das fls. 303/315 e 316/317, conforme cota ministerial. - ADV:
DOUGLAS MOREIRA SILVA (OAB 232467/SP), CORRADINO GIURANNO NETO (OAB 80828/SP), RITA DE CASSIA DELLO
RUSSO LOPES (OAB 105109/SP)
Processo 1004530-21.2013.8.26.0278 - Monitória - Duplicata - PKO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. VITRAIS MAGE LTDA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou
carta de citação/intimação, fls. 58. - ADV: EDUARDO LUIS LOPES FERNANDES (OAB 178577/SP)
Processo 1005486-37.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Exoneração - N.B.S. - J.B.S. - - A.B.S. - Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação, e faço para EXONERAR DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR NIVALDO BARBOSA DA
SILVA em face de JÉSSICA BARBOSA DA SILVA e ANDREIA BARBOSA DA SILVA, nos termos do artigo 269, I, do Código de
Processo Civil. Deixo de carrear ao réu os ônus da sucumbência em face de não ter oferecido resistência ao pedido. Arbitro
os honorários do patrono do autor no máximo para causas da presente natureza, nos termos do convênio OAB-PGE. - ADV:
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 322894/SP)
Processo 1005486-37.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Exoneração - N.B.S. - J.B.S. - - A.B.S. - Vistos. Em
complemento à sentença de fls. 64/67 dos autos, expeça-se oficio à empregadora do autor para que deixe de proceder aos
descontos referente à pensão alimentícia concedida às rés, nos termos da referida decisão,e após o trânsito em julgado. Dilig. ADV: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 322894/SP)
Processo 1005701-42.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Duplicata - Restaurante Flores do Piratininga Ltda Me Comercial de Alimentos e Bebidas Pacheco - - Banco Santander Brasil S/A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em
05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 91. - ADV: ADILSON RIBAS (OAB 100099/
SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN)
Processo 1005879-59.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - DECIO AUGUSTO DA COSTA - Marina Candellero C Augusto da Costa - CCCX INCORPORADORA PARQUE DAS FLORES LTDA. - - OSPE CONSTRUTORA
LTDA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação, fls. 237. - ADV: DOUGLAS RISSATO (OAB 292521/SP), ITACI PARANAGUÁ SIMON DE SOUZA (OAB 213419/SP)
Processo 1006021-92.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Platolandia Indústria, Comércio e
Exportação Ltda. - Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Vistas dos autos ao autor para: Manifestarse, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 177. - ADV: MAURICIO SGARBI
MARKS (OAB 151822/SP)
Processo 1006437-60.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Família - J.C.S. - - N.P.S. - M.C.C.S. - - A.P.M. - J.C.M. Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: ADIELE FERREIRA LOPES (OAB 243823/SP),
CLAUDINEI DA SILVA ANUNCIAÇÃO (OAB 304603/SP)
Processo 1007517-59.2015.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Gabriel Santana da Conceição - Amil
Assistência Médica Internacional LTDA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se acerca do AR negativo de fls. 120/122 e
CE negativa de fls. 123/124. - ADV: MAURICIO CESAR BONFIM (OAB 320938/SP)
Processo 1031935-05.2014.8.26.0114 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ISRAEL
CARLOS RODRIGUES - Lojas Renner S/A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado
negativo do mandado ou carta de citação/intimação, fls. 43. - ADV: GUSTAVO CHAGAS (OAB 343172/SP)
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Processo 4000110-53.2012.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - DEIVES ALAN FORNAZZA
- Audijur Assessoria de Cobrança S/C Ltda - - Paulo Eduardo do Nascimento Informatica - ME - - Serasa - Centralizacao de
Servicos dos Bancos S/A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou
carta de citação/intimação, fls. 141. - ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), MARIO PAULO BERGAMO (OAB
211829/SP), RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP)
Processo 4000382-47.2012.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Banco Itaucard S/A - JOSE ROBERTO
TORRES - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de
citação/intimação, fls. 39. - ADV: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 45445/PR)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULA BEATRIZ DIORIO CAVALLINI NARCISO MARQUES CIRILLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000867-33.2003.8.26.0278 (278.01.2003.000867) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Municipio de
Itaquaquecetuba - Espólio de Otilio Tilim dos Santos Pires - Vistos. 1 - ) Fls. 143/145: ante o noticiado, defiro a retificação para
constar no polo passivo da presente o nome de RICHARD WAGNER OSTLER PIRES. Com efeito, a sua citação realizada às
fls. 130 é válida para todos os efeitos processuais. Nesse cenário, reconsidero o parágrafo segundo do despacho de fl. 139,
para dar efetivo cumprimento ao teor da decisão prolatada à fl. 138 (Bacen). Nesse passo, promova o exequente o necessário
para o prosseguimentos do atos executórios. 2 - ) No mais a mais, a co-herdeira Ingrid não foi citada. Diligencie o exequente
o necessário, no prazo de 5 dias. 3 - ) No silêncio, aguardem os autos provocação no arquivo. Int. - ADV: DANIEL ROGERIO
FORNAZZA (OAB 106570/SP), ERIVANIA ROSA ANDRADE EL KADRI (OAB 208179/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP),
GABRIEL BAZZEGGIO DA FONSECA (OAB 258142/SP), PALOMA IZAGUIRRE (OAB 188858/SP)
Processo 0001119-41.2000.8.26.0278 (278.01.2000.001119) - Cumprimento de sentença - Município de Itaquaquecetuba
- Vista dos autos à parte autora acerca de fls. 569. - ADV: GABRIEL BAZZEGGIO DA FONSECA (OAB 258142/SP), LUIZ
EDUARDO DA SILVA (OAB 67425/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP), WILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 147284/SP),
ALVARO TSUIOSHI KIMURA (OAB 103789/SP)
Processo 0001409-90.1999.8.26.0278 (278.01.1999.001409) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Espolio de Antonio
Pereira de Lima - Vista dos autos à parte autora acerca de fls. 178. - ADV: MARCIO ROBERTO RODRIGUES (OAB 151868/
SP)
Processo 0001659-65.1995.8.26.0278 (278.01.1995.001659) - Outros Feitos não Especificados - DIREITO CIVIL - Município
de Itaquaquecetuba - 1) Fls. 1008/1015: por ora, indefiro a desconsideração da personalidade jurídica, à vista da prematuridade.
Necessária, por primeiro, a apuração do quantum debeatur na fase de liquidação por arbitramento. 2 - ) No mais, defiro, uma
vez que ocorre a hipótese do inciso I do art. 475-C do Código de Processo Civil, não se cogitando, in casu, a liquidação por
artigos diante da inexistência de fato novo por provar. 2) Nos termos do art. 475-D do mesmo Codex, nomeio perito judicial o
ARNALDO RYOICHI USUI. 3) Faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de
cinco dias (CPC, art. 421, § 1°). 4) Com ou sem a formulação de quesitos pelas partes, intime-se o(a) perito(a), por e-mail,
a estimar seus honorários periciais. 5) Após apresentada a estimativa nos autos, deverá a parte ré depositar os honorários
periciais em 5 (cinco) dias, intimando-se. 6) Em havendo o depósito nos autos, intime-se o perito para informar data e local
em que terá início a perícia, do quê as partes terão ciência (CPC, art. 431-A). Int. - ADV: RENATO MONACO (OAB 34015/
SP), GABRIEL BAZZEGGIO DA FONSECA (OAB 258142/SP), ROSELI MARIA DE ALMEIDA SANTOS (OAB 90299/SP), JOSE
GERALDO VINHAS (OAB 78660/SP), VALDIR JORGE MINATTI (OAB 66650/SP), WILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 147284/
SP), CARLOS ROBERTO RODRIGUES (OAB 117931/SP), IRENITA DUARTE DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 111159/SP)
Processo 0002254-98.1994.8.26.0278 (278.01.1994.002254) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - E.G.R.L.R.P.M.M. - E.L.F.S. - G.A.F.S. - Intimar as partes Marli Marcondes Monteiro Tcholakian
e Guilhermina Aparecida Feijó da Silva para retirarem em cartório os Mandados de Levantamento Judicial expedidos. - ADV:
CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP), JANAINA BITTENCOURT DO AMARAL L. BARBOSA (OAB 203510/SP), JOAO
PAULO JUNQUEIRA E SILVA (OAB 136837/SP), ELIAS CASTRO DA SILVA (OAB 142319/SP), PEDRO BATISTA DE PAULA
BARBOSA (OAB 16076/SP), JEBER JUABRE JUNIOR (OAB 122143/SP), ANTONIO DARCI PANNOCCHIA (OAB 18285/SP),
VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), IVAN LEMES DE ALMEIDA FILHO (OAB 86993/SP), AGOSTINHO FEIJO DA SILVA (OAB
95475/SP), ANA NERY FERREIRA VERA CRUZ VILELA (OAB 299139/SP), HELIO SILVA DE VASCONCELOS MENDES (OAB
361679/SP)
Processo 0002436-64.2006.8.26.0278 (278.01.2006.002436) - Outros Feitos não Especificados - Bandeirante Energia S/A
- David Augusto da Rocha e outros - Dar vista à parte autora/exequente acerca de fls. 606/611, de acordo despacho de fls.602.
- ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), HELENA ALVES DA SILVA (OAB 133525/SP)
Processo 0002783-29.2008.8.26.0278 (278.01.2008.002783) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Conceição de Maria Cartagenes Cunha - Redesplan Administradora de Cartões de Crédito Ltda - Vistos. 01 - )
Indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica deduzido a fls. 109/110. Nos termos do artigo 50 do Código Civil,
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
No caso vertente, a excepcional desconsideração da personalidade jurídica se funda exclusivamente na insuficiência patrimonial
da empresa devedora; quadra fática não subsumida na regra contida no art. 50 do Código Civil brasileiro. No mais a mais, urge
que se rememore a jurisprudência do STJ sobre encerramento da empresa com dividas em aberto: AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002.
ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. ENCERRAMENTO
IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está
subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial. 2. “O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

147

para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.” (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 3. Agravo regimental não provido. (STJ. Data do
Julgamento 23/06/2015. 3ª Turma. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. AgRg no AREsp 584195 / RJ) 02 - ) Diga a parte credora
em termos de prosseguimento no prazo de dez dias, sob pena de envio dos autos ao arquivo provisório. Intime-se. - ADV:
ODAIR STEVANATTO (OAB 118757/SP), GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO (OAB 16375/CE)
Processo 0002886-65.2010.8.26.0278 (278.01.2010.002886) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Juscelino Tavares
Medrado - Alberto Rufino de Jesus - Vistos. 1) Fls. 220 - Nada a apreciar, reporto-me ao despacho de fls. 212. 2) Ante a notícia
de falecimento do réu suspendo o processo nos moldes do art. 265, inciso I do CPC. Retire-se os autos da pauta comunicando
o CEJUSC. Urgencie-se. 3) Manifeste-se a parte autora acerca de fls. 222/223. Oportunamente, se o caso, será designada
nova audiência de conciliação. Int. - ADV: ELIZARDO APARECIDO GARCIA NOVAES (OAB 130713/SP), TEREZA VALERIA
BLASKEVICZ (OAB 133951/SP)
Processo 0004951-82.2000.8.26.0278 (278.01.2000.004951) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Pedro Sebastiao de
Oliveira e outro - Renato Xavier Simões e outro - Dar ciência ao(a) patrono(a), Dr.(a) Edgard Romano Garcia Ruiz, OAB: 42257/
SP, de que nesta data foi expedida CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, a qual deverá ser retirada em cartório, juntamente com as
demais peças. - ADV: EDGARD ROMANO GARCIA RUIZ (OAB 42257/SP)
Processo 0004999-94.2007.8.26.0278 (278.01.2007.004999) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ananias Rodrigues
da Silva e outros - Companhia Excelsior de Seguros S/A - Caixa Economica Federal - Na confluência do exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido subsidiário deduzido pelo autor, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, artigo 269, I, do CPC. Condeno,
portanto, a parte ré a ressarcir, em prol dos autores, todos os danos ocorridos em cada respectivo imóvel, consoante a conclusão
do laudo pericial, e a multa decendial de 2% (dois por cento) sobre o valor do prêmio devido consoante a disposição da
Cláusula 17.3 (fl. 137), atualizados monetariamente, segundo índices ditados pelo TJSP, acrescidos de juros moratórios, no
patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, tudo a ser apurado em fase de liquidação. Forte na sucumbência,
condeno a parte ré a suportar os ônus das despesas processuais e os honorários em prol dos patronos do autor, o equivalente
a 15% (quinze por cento) da condenação, em atenção ao que dita o artigo 20, §3º, do CPC. P.R.I.C. (VALOR DO PREPARO A
RECOLHER: R$ 2.060,28 / VALOR DO PORTE DE REMESSA A RECOLHER: R$ 163,50) - ADV: ANA PAULA TIERNO ACEIRO
(OAB 221562/SP), LUIZ CARLOS SILVA (OAB 168472/SP), MARIO MARCONDES NASCIMENTO (OAB 220443/SP), VICTOR
JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), MARIA LUCIA BUGNI CARRERO SOARES E SILVA (OAB 72208/SP), MARCOS
UMBERTO SERUFO (OAB 73809/SP)
Processo 0005004-82.2008.8.26.0278 (278.01.2008.005004) - Cumprimento de sentença - Josiel Vieira da Silva - Manifestese a parte-autora acerca da(s) diligência(s) eletrônica(s) junto ao RENAJUD de fls. 147 (BLOQUEIO). - ADV: JOSE AMARO DE
OLIVEIRA ALMEIDA (OAB 104781/SP), ELAINE LUZ SOUZA (OAB 222738/SP)
Processo 0005041-90.2000.8.26.0278 (278.01.2000.005041) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil S/A e outros - Vistos. 1) Pleito de fls. 134/135 - Diante do decurso do prazo para
impugnação certificado a fls. 136, defiro a expedição de MLJ (valor depositado a fls. 124), em favor do I. Causídico por se
tratar de valor relativo à sucumbência e incontroverso. 2) Após, dê-se vista à parte credora para manifestação em 10 (dez)
dias, conforme postulado. 3) Se nada for requerido no prazo estipulado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações
necessárias junto ao sistema informatizado oficial. Int. - ADV: MARCOS CARVALHO CARREIRA (OAB 85852/SP), AFONSO
COLLA FRANCISCO JUNIOR (OAB 41801/SP)
Processo 0005349-14.2009.8.26.0278 (278.01.2009.005349) - Execução de Alimentos - Alimentos - Carmem Julia da Costa
Vieira - Mario Leandro Vieira - Vista à parte autora acerca de fls. 113. - ADV: MARCELO BRAZ (OAB 154871/SP), ALFREDO
CORSINI (OAB 179113/SP)
Processo 0005408-94.2012.8.26.0278 (278.01.2012.005408) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - M M Esportes - Dar vista à parte exequente acerca do resultado da pesquisa eletrônica;
bem como intimar a parte executada para impugnação. (NOTA DO CARTÓRIO - resultado da pesquisa eletrônica para bloqueio
de valores - fls. 78 - localizado e bloqueado o valor de R$ 819,18 junto ao Bacejud , com relação ao Marco Nagai - ME, realizada
transferência para conta judicial do Banco do Brasil deste fórum). - ADV: LUCIANO DE SOUZA SIQUEIRA (OAB 142819/SP)
Processo 0005494-17.2002.8.26.0278 (278.01.2002.005494) - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil Unibanco - Sucessora de Bandeirantes Credito Imobiliario S/A e de - Vistos. 1-)Fls. 458 - Tendo em vista o pagamento noticiado,
bem como a anuência da parte credora (fls. 461), JULGO EXTINTO o processo de execução, com fundamento no artigo 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. 2) Defiro o levantamento do(s) depósito(s) que satisfez(izeram) a obrigação, em favor
da parte-exequente. Expeça-se MLJ. 3-)Publicada esta sentença, certifique-se, incontinênti, o trânsito em julgado, diante da
falta de interesse recursal das partes (CPC, art. 503, parágrafo único). 4) Translade-se cópia da sentença que extinguiu a fase
de conhecimento (fls. 207/2019) para o processo cautelar em apenso, bem como proceda a respectiva baixa junto ao SAJ. 5-)
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: LUIS PAULO SERPA (OAB 118942/SP), ADRIANA ALVARES DA COSTA DE
PAULA ALVES (OAB 162730/SP), ELVIO HISPAGNOL (OAB 34804/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)
Processo 0005890-47.2009.8.26.0278 (278.01.2009.005890) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Gdc Alimentos S/A - Vista à parte autora acerca de fls. 341. - ADV: HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO (OAB
109098/SP), MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ (OAB 113402/SP), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR (OAB 234670/SP),
JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO (OAB 33868/SP)
Processo 0006130-31.2012.8.26.0278 (278.01.2012.006130) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ricardo Neris
Cardozo e outro - Vista à parte autora acerca de fls. 224/226. - ADV: VERA LUCIA FORMAGIN (OAB 119833/SP), AGNALDO
LUIS CAMPOS (OAB 149868/SP)
Processo 0006723-31.2010.8.26.0278 (278.01.2010.006723) - Monitória - Fundo Itapeva II Multicarteira FIDC NP - Vista à
parte autora acerca de fls. 102. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0008870-11.2002.8.26.0278 (278.01.2002.008870) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Takero Muranaka - Wilson Santos de Souza - “Manifeste-se a parte-exequente acerca do resultado da diligência
eletrônica que reportou “NAO CONSTA DECLARACAO[ÕES] ENTREGUE[S] PARA NI E EXERCICIO[S] INFORMADOS”, bem
como da pesquisa junto ao Renajud, a qual também restou infrutífera. - ADV: CARLOS AUGUSTO FALLETTI (OAB 83341/SP),
ANDRÉ LUÍS MESQUITA DE CASTRO (OAB 159059/SP)
Processo 0009068-33.2011.8.26.0278 (278.01.2011.009068) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Itaú Unibanco S.a. - “Manifeste-se a parte-exequente acerca do resultado da diligência eletrônica que reportou “NAO
CONSTA DECLARACAO[ÕES] ENTREGUE[S] PARA NI E EXERCICIO[S] INFORMADOS” - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO
MANSOR (OAB 139405/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB
274483/SP)
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Processo 0011670-41.2004.8.26.0278 (278.01.2004.011670) - Procedimento Sumário - Coimper Construtora Ltda - Prefeitura
Municipal de Itaquaquecetuba - Vistos. Por ora, aguarde-se o desfecho dos autos de embargos à execução, cuja propositura
fora informada a fls. 181. Int. - ADV: ROBERTA GONCALVES PONSO (OAB 33399/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP),
WILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 147284/SP), FABIO DE SOUZA CORREIA (OAB 234364/SP), GABRIEL BAZZEGGIO DA
FONSECA (OAB 258142/SP)
Processo 0012200-98.2011.8.26.0278 (278.01.2011.012200) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução
- Maria Jacqueline Gomes Lopes - 1) Dar ciência à parte autora acerca da expedição do mandado de averbação, bem como da
expedição de ofício “CUMPRA-SE”, para que proceda à retirada do(s) referido(s) documento(s) em Cartório ou à sua impressão,
por meio do sistema e-SAJ; 2) Dar ciência ao(a) patrono(a), Dr.(a) Hélcio Guimarães, de que nesta data foi expedida CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS, a qual se encontra disponível para impressão, por meio do sistema e-SAJ. - ADV: HELCIO GUIMARAES
(OAB 111416/SP)
Processo 0012304-32.2007.8.26.0278 (278.01.2007.012304) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Yan
Fonseca dos Santos - Dar vista à parte autora, acerca da certidão negativa de fls. 145. - ADV: EDSON SILVA DE SAMPAIO
(OAB 209045/SP), ROBERVAL BIANCO AMORIM (OAB 171003/SP)
Processo 0012782-69.2009.8.26.0278 (278.01.2009.012782) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade
- J.R.S. - Dar ciência ao(a) patrono(a), Dr.(a) Fabio de Oliveira Proença, OAB 151819/SP, de que nesta data foi expedida
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, a qual deverá ser retirada em cartório, juntamente com as demais peças. - ADV: FABIO DE
OLIVEIRA PROENCA (OAB 151819/SP)
Processo 0015383-77.2011.8.26.0278 (278.01.2011.015383) - Cumprimento de sentença - Pagamento - Itaú Unibanco S/A
- Vistos. Pleito de fls. 120 e seguintes - Defiro. Realizem-se as pesquisas eletrônicas. Int. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS
VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 0015383-77.2011.8.26.0278 (278.01.2011.015383) - Cumprimento de sentença - Pagamento - Itaú Unibanco S/A “Manifeste-se a parte-exequente acerca do resultado da diligência eletrônica que reportou “NAO CONSTA DECLARACAO[ÕES]
ENTREGUE[S] PARA NI E EXERCICIO[S] INFORMADOS” - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/
SP)
Processo 0016567-68.2011.8.26.0278 (278.01.2011.016567) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sebastiao
Jose da Silva - Banco Itaucard S/A - Vistos. Fls. 152/153 - Nada a apreciar, reporto-me ao despacho de fls. 150. No mais, cumprase a serventia a determinação de fls. 150 em sua integralidade. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO NEVES (OAB 244501/SP),
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), ALEXANDRE
MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0018034-48.2012.8.26.0278 (278.01.2012.018034) - Procedimento Ordinário - Alimentos - M.I.S.S. - Dar vista à
parte autora, acerca da carta precatória de fls. 94/99. - ADV: ELIZARDO APARECIDO GARCIA NOVAES (OAB 130713/SP)
Processo 0026028-74.2005.8.26.0278 (278.01.2005.026028) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Acesita Serviços, Comércio, Indústria e Participações Ltda - Manifeste-se a parteexequente acerca do resultado da diligência eletrônica que reportou “NAO CONSTA DECLARACAO[ÕES] ENTREGUE[S] PARA
NI E EXERCICIO[S] INFORMADOS”, bem como acerca da pesquisa junto ao RENAJUD de fls. 155/159. - ADV: ARNALDO
LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), FABIANA DE ALMEIDA CHAGAS (OAB 169510/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULA BEATRIZ DIORIO CAVALLINI NARCISO MARQUES CIRILLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000034-30.1994.8.26.0278 (278.01.1994.000034) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Elvira de Souza Santos - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - “EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO:
Ciência às partes.” - ADV: TOKUYA SATO (OAB 100275/SP), ALEXANDRE SUSSUMU IKEDA FALEIROS (OAB 172386/SP),
VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)
Processo 0001018-18.2011.8.26.0278 (278.01.2011.001018) - Inventário - Inventário e Partilha - Bruno Rocha Soares Santos
- Iris Rocha Santos - Dar vista à parte autora/exequente, acerca de fls. 70/74, resposta da FESP. - ADV: VAGNER DA COSTA
(OAB 57790/SP), MARLENE ALVARES DA COSTA (OAB 26910/SP)
Processo 0001213-28.1996.8.26.0278 (278.01.1996.001213) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Milton
Cezar da Silva - Antonio Bueno - Vistos. 1) Fls. 374 - Expeça-se MLJ em favor do perito com relação aos depósitos efetuados.
2) Oportunamente, certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença, cumprindo-se. 3) Arbitro honorários advocatícios em
100% da Tabela do Convênio Def. Pública/OAB-SP. Transitada a sentença em julgado, expeça-se certidão. 4) Oportunamente,
arquivem-se os autos com as anotações necessárias junto ao sistema informatizado oficial. Int. - ADV: MARISA LOPES SABINO
DOS SANTOS (OAB 151890/SP), ANDREA SIQUEIRA DE PAULA (OAB 169179/SP)
Processo 0001213-28.1996.8.26.0278 (278.01.1996.001213) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Milton
Cezar da Silva - Antonio Bueno - Dar ciência ao(a) patrono(a), Dr.(a) Marisa Lopes Sabino dos Santos e Dra. Andrea Siqueira de
Paula, de que foi expedida CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, a qual se encontra disponível para impressão, por meio do sistema
e-SAJ. - ADV: ANDREA SIQUEIRA DE PAULA (OAB 169179/SP), MARISA LOPES SABINO DOS SANTOS (OAB 151890/SP)
Processo 0001213-28.1996.8.26.0278 (278.01.1996.001213) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Milton
Cezar da Silva - Antonio Bueno - Intimar a parte autora para retirar em cartório o Mandado de Levantamento Judicial nº 435/2015.
- ADV: MARISA LOPES SABINO DOS SANTOS (OAB 151890/SP), ANDREA SIQUEIRA DE PAULA (OAB 169179/SP)
Processo 0001475-75.1996.8.26.0278 (278.01.1996.001475) - Outros Feitos não Especificados - Espolio de Adelia America
Rielchelmann - Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Dar ciência as partes da informação da contadoria judicial a fls. 146.
- ADV: WALTER VAGNOTTI DOMINGUEZ (OAB 19550/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP)
Processo 0001740-43.1997.8.26.0278 (278.01.1997.001740) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Benedito Bonfim Pereira - Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Vistos. Reconsidero o despacho de fls. 294
uma vez que lavrado sob erro de fato. Em verdade, a parte a se quedar silente é a exequente, que não manifestou oposição ao
pedido de prazo solicitado pela parte-executada (fls. 276). Todavia, levando em conta que já se transcorreram mais de 180 dias
desde a solicitação de prazo, é possível concluir que a Secretaria Municipal da Receita não tem informes para ser trazidos a
este processo. Expeça-se ofício no valor apontado a fls. 270, uma vez que a parte-executada manifestou concordância expressa
(fls. 276). Int. - ADV: REGINA CELIA DALLE NOGARE (OAB 107306/SP), LIGIA CRISTINA MARTINS (OAB 120366/SP), JOSE
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GERALDO VINHAS (OAB 78660/SP), GABRIEL BAZZEGGIO DA FONSECA (OAB 258142/SP)
Processo 0002032-03.2012.8.26.0278 (278.01.2012.002032) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Imobiliaria Parque
Residencial Scaffidi Ltda - Solange Aparecida Fonseca Gomes - Dar ciência à parte autora acerca da expedição do mandado
de reintegração de posse e ofício requisitando reforço policial, os quais permanecerão em poder do Sr. Oficial de Justiça por
até 30 (trinta) dias, aguardando que a referida parte providencie meios para cumprimento da diligência. - ADV: SILVIA SATIE
KUWAHARA (OAB 185387/SP)
Processo 0002099-70.2009.8.26.0278 (278.01.2009.002099) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Davi Rodrigues
Pinheiro - Hb Comercio e Transporte Ltda - Vistos. Reporto-me à sentença de fls. 898. Int. - ADV: MARCELO DOMINGOS
CORREA LEITE PEDRILLI (OAB 175851/SP), ENIO BASSEGIO (OAB 14976/RS)
Processo 0002209-98.2011.8.26.0278 (278.01.2011.002209) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Francisco Moreira
Batista - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Na confluência do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na peça inaugural, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, artigo 269, I, do CPC. Dessarte, condeno a parte ré
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a pagar em prol do autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos
morais, acrescidos de correção monetária desde a publicação do atual édito, além de juros de mora de 1% ao mês contados
a partir do trânsito em julgado do atual édito. Atento à sucumbência recíproca, compenso as verbas honorárias, devendo as
partes suportarem os ônus das custas e despesas processuais pro rata. Isenta a parte autora no termos do artigo 12, da lei
n.º 1060/1950. P.R.I.C. (VALOR DO PREPARO: R$ 1.114,11 - VALOR DO PORTE DE REMESSA E RETORNO: R$ 65,40) ADV: PAULO SAMUEL DOS SANTOS (OAB 97013/SP), ROBSON PEREIRA DA SILVA CARVALHO (OAB 259484/SP), MARIA
REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA (OAB 111585/SP), LUCIANA PINHEIRO GONCALVES (OAB 134498/SP), SIMONI
RUGGIERO (OAB 181188/SP), EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB (OAB 206675/SP), PATROCINIA DA SILVA BORGES
(OAB 59279/SP), ROGERIO FELIPPE DA SILVA (OAB 73834/SP)
Processo 0004109-82.2012.8.26.0278 (278.01.2012.004109) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Aplicon
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Jose Alves Maciel - - Suzana Araujo Maciel - Vistos. Fls. 67 - Manifeste-se o exequente.
Int. - ADV: DENISE DE FÁTIMA PEREIRA MESTRENER (OAB 149258B/SP), MARINA MORENA AZEVEDO FRAGA CHAGAS
(OAB 306515/SP)
Processo 0005653-23.2003.8.26.0278 (278.01.2003.005653) - Monitória - Banco Nossa Caixa S/A - Silma Nunes da
Silva - Vistos. 1) Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação de fls. retro em ambos os efeitos.
2) Desnecessária a intimação do apelado para responder ao recurso, porquanto a relação processual sequer chegou a ser
angularizada. 3) Subam os autos à instância superior, com as homenagens deste Juízo. Intime-se. - ADV: ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), ELIZABETH ALBIACH DE PAULA (OAB 180530/SP)
Processo 0005724-20.2006.8.26.0278 (278.01.2006.005724) - Inventário - Inventário e Partilha - Irma de Souza Lopes DEISE RUIZ LOPES MAGALHÃES - Nilseu Ruiz Lopes - Dar vista à parte autora/exequente, acerca de fls. 174,resposta da
fazenda do estado de São Pulo. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB
235972/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP), SILVIA FERREIRA PINHEIRO GODOY (OAB 279783/SP),
FÁBIA REGINA DOS REIS NOVAES (OAB 193137/SP)
Processo 0005956-52.2011.8.26.0053 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Domingos dos
Reis Barbosa Soares - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO: Ciência às partes.
- ADV: MICHELI MAQUIAVELI SABBAG (OAB 210513/SP), ALEXANDRE SUSSUMU IKEDA FALEIROS (OAB 172386/SP)
Processo 0007056-80.2010.8.26.0278 (278.01.2010.007056) - Execução de Alimentos - Alimentos - Gabriel Costa de Sa - Fernanda Roberta Costa de Sa - Fernando Simplicio Gomes de Sa - Dar vista à parte autora/exequente, acerca de fls. 72(cota
do MP: “Aguardo manifestação da parte autora,sobre fls. 67/69”). - ADV: LILIA CRISTINA ALVES DA SILVA RIOS (OAB 170861/
SP)
Processo 0007100-51.2000.8.26.0278 (278.01.2000.007100) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.S.
- A.M.S. - Vistos. Verifico erro material no primeiro parágrafo dispositivo da sentença no nome do requerido. Assim, onde
constou “(...) para DECLARAR a paternidade de A. M. DE S. em relação à requerente, atribuindo-lhe o apelido daquele ao seu
nome, passando a chamar-se V. DA S. DE S. (...)” passará a constar “(...) para DECLARAR a paternidade de A. DE M. S. em
relação à requerente, atribuindo-lhe o apelido daquele ao seu nome, passando a chamar-se V. DA S. S. (...)”. Ante o exposto,
declaro o erro material existente, retificando a sentença proferida. No mais, persiste o Decisum tal como está lançada. P. R. e
retifique-se o registro de sentença, certificando-se. Int. - ADV: WALTER GONÇALVES SAMPAIO (OAB 160047/SP), IVETE DOS
REIS (OAB 77159/SP)
Processo 0008411-57.2012.8.26.0278 (278.01.2012.008411) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco
Bradesco Financiamentos S/A - Ivani de Carvalho Teodoro de Morais - Vistos. Fls. 61/68 - Conheço e nego provimento ao
recurso de embargos de declaração. Destaque-se que o decisum vergastado bem examinou os elementos constantes dos autos
no momento de sua prolatação, devendo a parte recorrente deduzir seus argumentos através do instrumento adequado, pois
na expressão de Pontes de Miranda, nos embargos declaratórios “não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (in
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, pág. 400, ed. Forense). Impende frisar que não se admitem embargos de
declaração com iniludível pretexto de rejulgamento da causa, desiderato que se não compadece com esse recurso de rígidos
contornos processuais, cujos pressupostos legais para seu acolhimento encontram-se previstos no artigo 535, do Código de
Processo Civil, sendo de se exigir para que venham a prosperar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material (STJ. Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agr. Instr. n.º 99.083 RS. Relator Min. Demócrito Reinaldo. j. 19.08.96) No mais a
mais, a conduta das grandes instituições financeiras nessa modalidade de demanda, tem chamado à atenção deste juízo, pois
não raras às vezes, após a obtenção da liminar a parte se mantém inerte, postergando ao máximo a tentativa do cumprimento
da liminar. Conduta essa que vai de encontro com os princípios da boa-fé, adequação e da efetividade processual. Aliás,
por vezes parece-me que a parte se vale do Judiciário como verdadeira extensão de seu escritório (de cobrança), o que não
pode ser admitido. Note-se que o feito se arrasta desde o ano de 2.012 sem que a parte efetivamente o impulsione. Diante do
exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a sentença atacada, nos termos em que foi
exarada. Int. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)
Processo 0009844-96.2012.8.26.0278 (278.01.2012.009844) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Marcio Evangelista de Souza - Banco Itau - - Four Factoring Fomento Mercantil Ltda - Vistos. Cumpra-se o v. Decisum
do Egrégio Tribunal. Ciência às partes. Expeça-se mandado de levantamento nos termos consignados na sentença. Após,
nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB
63227/SP), PAULO HENRIQUE PINTO JUNQUEIRA (OAB 320463/SP), JOANNA HECK BORGES FONSECA (OAB 298292/SP),
DANIELLE CAROLLINE AQUINO DA SILVA (OAB 230722/SP), LUCIENE ALVES DA SILVA (OAB 190047/SP)
Processo 0010307-72.2011.8.26.0278 (278.01.2011.010307) - Procedimento Ordinário - Antonio Evangelista da Silva - Kirey
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Car Comercio de Veiculos Ltda Me (ramos Veiculos) - Dar vista dos autos à parte autora ,acerca de fls 70, contestação por
negativa geral dos fatos. - ADV: RAQUEL TRAVASSOS ACCACIO (OAB 253127/SP)
Processo 0010764-12.2008.8.26.0278 (278.01.2008.010764) - Execução de Alimentos - Alimentos - Lucas Ricardo da Silva
Pereira - Ricardo Pedro Pereira - Dar vista à parte exequente acerca de fls. 128 e seguintes. - ADV: ROBERVAL BIANCO
AMORIM (OAB 171003/SP), ANDRE LUIS GOMES DE SOUZA (OAB 306702/SP)
Processo 0012741-68.2010.8.26.0278 (278.01.2010.012741) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Yara Maria
Santos da Silva - - Jussara Aparecida dos Santos - Raimundo Jose de Souza Lima - - Diva dos Santos Lima - Dar vista à parte
autora/exequente, acerca de fls. 94/98, resposta da FESP. - ADV: REGINA FERRAZ DE LIMA (OAB 229584/SP)
Processo 0013399-58.2011.8.26.0278 (278.01.2011.013399) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.R.A. - R.M.A. - Vistos.
A parte-autora deixou de promover os atos e diligências que lhe competia, abandonando a causa e quedando-se inerte por
mais de 30 dias, conforme intimação por mandado (fls. 52/53), a qual deve ser considerada válida, nos termos do artigo 238,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 267, inciso III, combinado com o § 1º, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2º do artigo 267 do
Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e, caso tenha havido citação
válida da parte contrária, honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, atualizados, ressalvada a hipótese de ser a parte
referida beneficiária da gratuidade processual. Arbitro honorários advocatícios em 60% da Tabela do Convênio Def.Pública/
OAB-SP. Expeça-se certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MAURICIO SGARBI MARKS (OAB 151822/
SP)
Processo 0014091-62.2008.8.26.0278 (278.01.2008.014091) - Outros Feitos não Especificados - Fernando Barbosa
da Silva - - Bertholdo Klinger Felippe Junior - Distribuidora Nacional de Roupas São Miguel Ltda. - Pelas razões expostas,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; artigo 269, I, do CPC. Em razão do princípio
da sucumbência, o vencido arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, nos
termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, pelo zelo profissional e grau de dificuldade da causa. No mais, revogo a
liminar (fls. 42). Oficie-se. P.R.I.C. (VALOR DO PREPARO: R$ 2.522,36 - VALOR DO PORTE DE REMESSA E RETORNO: R$
65,40) - ADV: CINTIA REGINA SILENCIO CAMPOS ALVES (OAB 233651/SP), ELIZARDO APARECIDO GARCIA NOVAES (OAB
130713/SP)
Processo 0015304-06.2008.8.26.0278 (278.01.2008.015304) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Ozairo Duarte da Silva - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO:
Ciência às partes. - ADV: ALEXANDRE SUSSUMU IKEDA FALEIROS (OAB 172386/SP), ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/
SP)
Processo 0015362-67.2012.8.26.0278 (278.01.2012.015362) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Zukauskas & Cia Ltda - Tetraferro Ltda - Vistos. Fls. 145/147 - Conheço e nego provimento ao recurso de embargos de
declaração. Destaque-se que o decisum vergastado bem examinou os elementos constantes dos autos no momento de sua
prolatação, devendo a parte recorrente deduzir seus argumentos através do instrumento adequado, pois na expressão de Pontes
de Miranda, nos embargos declaratórios “não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (in Comentários ao Código
de Processo Civil, vol. VII, pág. 400, ed. Forense). Impende frisar que não se admitem embargos de declaração com iniludível
pretexto de rejulgamento da causa, desiderato que se não compadece com esse recurso de rígidos contornos processuais,
cujos pressupostos legais para seu acolhimento encontram-se previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil, sendo de
se exigir para que venham a prosperar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (STJ. Emb. Decl. No
Ag. Reg. No Agr. Instr. n.º 99.083 RS. Relator Min. Demócrito Reinaldo. j. 19.08.96); Int. - ADV: MARILICE DUARTE BARROS
(OAB 133310/SP), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (OAB 93082/SP), CARLA EMANUELA DE SANTANA SILVA (OAB 316088/
SP), KAMILLA CARVALHO DE FREITAS (OAB 321446/SP)
Processo 0017730-83.2011.8.26.0278 (278.01.2011.017730) - Carta Precatória Cível - Processo e Procedimento (nº
0005830-34.8.26/2011 - 3ª. Vara Cível) - Transportadora Transikart Ltda - Clovis Roberto de Oliveira - Luiz Carlos Godoi - Dar
vista à parte autora/exequente acerca da certidão do mandado negativo de fls. 46. - ADV: GISLEIDE SILVA FIGUEIRA (OAB
174540/SP)
Processo 0018290-59.2010.8.26.0278 (278.01.2010.018290) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Nelson Arcanjo dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO:
Ciência às partes. - ADV: CAMILA BENIGNO FLORES (OAB 224126/SP), ALEXANDRE SUSSUMU IKEDA FALEIROS (OAB
172386/SP), DOUGLAS MOREIRA SILVA (OAB 232467/SP)
Processo 0018358-72.2011.8.26.0278 (278.01.2011.018358) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Companhia de
Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp - Vistos. Cumpra-se o v. Decisum do Egrégio Tribunal. Ciência às partes.
No silêncio, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO PAN ODDONE (OAB 154362/SP),
CLEÓPATRA LINS GUEDES (OAB 198951/SP), LILIAN DE OLIVEIRA LARA (OAB 236086/SP)
Processo 0018553-57.2011.8.26.0278 (278.01.2011.018553) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel
- Infinity Empreendimentos e Participaçoes Ltda - Montserrat Trading Industria e Comercio Ltda - Vistos. Fls. 1003/1009 Conheço e nego provimento ao recurso de embargos de declaração. Destaque-se que o decisum vergastado bem examinou os
elementos constantes dos autos no momento de sua prolatação, devendo a parte recorrente deduzir seus argumentos através
do instrumento adequado, pois na expressão de Pontes de Miranda, nos embargos declaratórios “não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, pág. 400, ed. Forense). Impende frisar que
não se admitem embargos de declaração com iniludível pretexto de rejulgamento da causa, desiderato que se não compadece
com esse recurso de rígidos contornos processuais, cujos pressupostos legais para seu acolhimento encontram-se previstos no
artigo 535, do Código de Processo Civil, sendo de se exigir para que venham a prosperar a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (STJ. Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agr. Instr. n.º 99.083 RS. Relator Min. Demócrito Reinaldo. j.
19.08.96) Diante do exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a sentença atacada,
nos termos em que foi exarada. Int. - ADV: DARCIO CANDIDO BARBOSA (OAB 168540/SP), ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA
SANTOS (OAB 170523/SP), ISIS ALVES COSTA (OAB 288272/SP)
Processo 1000638-75.2011.8.26.0278 (processo principal 0018553-57.2011.8.26) (278.01.2011.018553/1) - Impugnação ao
Valor da Causa - Valor da Causa - Montserrat Trading Industria e Comercio Ltda - Infinity Empreendimentos e Participaçoes
Ltda - Vistos. Montserrat Trading Industria e Comercio Ltda. impugnou o valor dado à ação de “Despejo por Falta de Pagamento
c.c. Cobrança de Aluguéis e Encargos da Locação” ajuizada por Infinity Empreendimentos e Participações Ltda. Alega que o
valor atribuído à causa não observou o disposto no art. 259, inc. I e II do CPC. Em resposta, a parte-impugnada sustenta, em
conforto à rejeição de sua impugnação, a teoria da Especialidade das Normas (fls. 21/27). Houve réplica. Pois bem. No meu
sentir, o valor da causa é aquele que pode ser mensurado, tendo em vista a relação jurídica cuja existência é alegada sobre
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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o objeto perseguido no processo, vale dizer, que ele deve traduzir fielmente o pedido formulado pelo autor. Com o advento da
Lei n.º 8.245, de 18.10.91, foi instituída uma norma especial para todas as ações locatícias (despejo, consignação de aluguel
e acessórios, revisional de aluguel e renovatória de locação). Para todas elas o valor da causa corresponderá a 12 meses de
aluguel. Vê-se que a mencionada lei uniformizou o critério do valor da causa para a ação de despejo, a de consignação, a
revisional de aluguel e a renovatória. Contudo, essa norma especial excepcionou a ação de Cobrança de Alugueres e encargos
locatícios. Dessarte, o valor da causa nessa hipótese deve ser orientado pelo art. 259, inc. I, do Código de Processo Civil.
Nesse raciocínio, é possível concluir que, em havendo cumulação de ação de despejo por falta de pagamento com cobrança
de alugueres, é imperativa a incidência do dispositivo do caderno adjetivo processual, que determina a soma de todos eles. A
coroar esse entendimento vem o dizer do Des. Gilberto Leme ao afirmar que “as regras trazidas em tais normas [art. 58, inc. II
da lei de Inquilinato e art. 259, inc.I, do CPC] não são conflitantes entre si, mas, sim complementares.” e continua: “Como se vê,
o legislador, no caput do artigo 58 da Lei do Inquilinato, não utiliza as fórmulas que denotam a intenção de apenas enunciar ou
exemplificar hipóteses, quais como: “entre outras”, “especialmente”, “inclusive”, limitando a elencar apenas as ações de despejo,
consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, o que impõe
uma interpretação restritiva da norma, não podendo abranger toda e qualquer ação decorrente da locação.”(Voto Condutor nº
6936 - AI n.º 2001615-40.2013.8.26.0000). Nessa toda, o critério da Especialidade das Normas deve ser visto com ressalvas no
presente caso, na medida que em uma interpretação sistemática é possível concluir que o rol contido na lei especial é taxativo,
ou seja, não se admite hermenêutica elástica. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. VALOR DA CAUSA. Em se
tratando de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, o valor da causa deve corresponder
ao valor pretendido mais o correspondente a doze locatícios, por força do disposto no artigo 58, inciso III, da Lei n.º 8.245/91,
c.c o artigo 259, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 20016154020138260000 SP 200161540.2013.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 11/06/2013, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
13/06/2013) (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIMENTO
VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO NA AÇÃO SOMA DOS PEDIDOS RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 22272890220148260000 SP 2227289-02.2014.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data
de Julgamento: 09/03/2015, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2015) (grifei) Na confluência do exposto,
acolho a presente a impugnação e o faço para determinar a parte-autora que, superado o prazo recursal, retifique o valor da
causa, observando a soma de todos os pedidos, nos termos do art. 58, II, da Lei nº 8245/91 c.c. art. 259, inc.I, do CPC., bem
como para que promova a complementação das custas, no prazo de 5 dias. Com a retificação nos autos, proceda a serventia
às anotações necessárias junto ao sistema informatizado oficial. Oportunamente, prossiga-se nos autos principais. Int. - ADV:
DARCIO CANDIDO BARBOSA (OAB 168540/SP), ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 170523/SP), GÊNYS
ALVES JÚNIOR (OAB 203374/SP), ISIS ALVES COSTA (OAB 288272/SP), VALÉRIA TELLES ROSSATTI (OAB 228495/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULA BEATRIZ DIORIO CAVALLINI NARCISO MARQUES CIRILLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0000092-09.1989.8.26.0278 (278.01.1989.000092) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A Antonio da Silva Moreira - - Elizabete da Cruz Moreira - Vistos. 1) Diante do teor do ofício de fls. 200/202, considerando o pedido
formulado a fls. 193/184, dê-se vista dos autos à parte ré. Prazo: 5 (cinco) dias. 2) Se nada for manifestado no prazo estipulado,
certifique-se e retornem-se os autos ao arquivo com as anotações necessárias junto ao sistema informatizado oficial. Int. - ADV:
VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP), MILTON VIEIRA DA SILVA (OAB 84624/SP), MAURO ORTEGA (OAB 99911/SP)
Processo 0000517-06.2007.8.26.0278 (278.01.2007.000517) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Claudio Francisco
dos Santos - Francisco Mauricio Matuani - Adriana Aparecida Sousa Melo - Shirosi Sato - Aguardar o decurso do prazo solicitado
às fls. 182: quinze dias. - ADV: EDSON FERREIRA SILVA (OAB 163585/SP), ROGERIO GOMES SOARES (OAB 261797/SP),
RODRIGO JOSE ACCACIO (OAB 239813/SP), JANDERSON ALVES DOS SANTOS (OAB 237097/SP)
Processo 0000540-73.2012.8.26.0278 (278.01.2012.000540) - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.B.L. - J.L.S. - Dar ciência
à parte autora acerca da expedição de ofício “CUMPRA-SE” e Mandados de averbação e Inscrição, para que proceda à retirada
do(s) referido(s) documento(s) em Cartório ou à sua impressão, por meio do sistema e-SAJ. - ADV: ANDRÉ ALBERTO DOS
SANTOS (OAB 153946/SP), MAGNO GOMES SILVA (OAB 158554/SP)
Processo 0000556-61.2011.8.26.0278 (278.01.2011.000556) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Maximum Fomento Comercial Ltda - Rpm Recuperadora Paulista de Metais Industria e Comercio Ltda
- - Henrique Luis Fonseca de Meneses - Manifeste-se a parte-autora acerca da(s) diligência(s) eletrônica(s) junto ao Renajud
de fls. 172/175. - ADV: EDUARDO ALBERTO SQUASSONI (OAB 239860/SP), FILIPPE CHEIDA VIEITES (OAB 325693/SP),
MICHELLE PAULINO LEIMIG (OAB 297641/SP), CLAUDIA CARDELLI DE SOUZA (OAB 243695/SP), DANIELE ZAMFOLINI
HALLAL (OAB 238019/SP), DOUGLAS RIBEIRO NEVES (OAB 238263/SP)
Processo 0000721-50.2007.8.26.0278 (278.01.2007.000721) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - José dos Santos Pereira Lima - Elias Lopes Dias - Vistos. Aguarde-se eventual provocação da parte interessada
em arquivo. Proceda-se às anotações necessárias junto ao sistema informatizado oficial. Int. - ADV: FABIANA LE SENECHAL
PAIATTO (OAB 204175/SP), JOSE DOS SANTOS PEREIRA LIMA (OAB 123477/SP)
Processo 0000851-98.2011.8.26.0278 (278.01.2011.000851) - Cumprimento de sentença - Reconhecimento / Dissolução
- Andreia Oliveira Roberto - Willian Ribeiro Antão - Vista à parte autora acerca de fls. 97. - ADV: ANDREZZA FERNANDA DE
AZEVEDO DENAME (OAB 287802/SP), MANUEL CARLOS JESUS CANTADEIRO (OAB 58331/SP)
Processo 0000914-17.1997.8.26.0278 (278.01.1997.000914) - Cumprimento de sentença - Manoel Barros da Silva - INSS
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Dar vista à parte autora acerca do ofício do Banco do Brasil, juntado a fls.
339/340, informando o falecimento da parte requerente. - ADV: ALEXANDRE SUSSUMU IKEDA FALEIROS (OAB 172386/SP),
VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), IZÍDIO FERREIRA DE FREITAS SILVA (OAB 164193/SP)
Processo 0000991-74.2007.8.26.0278 (278.01.2007.000991) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Claviston Ramos de Souza - Jose Afonso Vitorino - - Maria da Gloria Rocha Vitorino - - Eduardo Rocha Vitorino - Vistos. 1)
Oficie-se os órgãos indicados às fls. 11 informando a extinção do processo sem exame de mérito, logo na subsiste mais a
ordem de cancelamento ou suspensão da restrição em nome da parte autora, para melhor elucidar os fatos encaminhem junto
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com o ofícios cópias de fls. 16/18. 2) Expeça-se MLJ em prol da parte autora relativo aos valores consignados, intimando-o
pessoalmente para retirada do documento. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MARCIO VILAS
BOAS (OAB 214140/SP)
Processo 0000991-74.2007.8.26.0278 (278.01.2007.000991) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação Claviston Ramos de Souza - Jose Afonso Vitorino - - Maria da Gloria Rocha Vitorino - - Eduardo Rocha Vitorino - Intimar a parte
autora para retirar em cartório o Mandado de Levantamento Judicial nº 418/2015. - ADV: MARCIO VILAS BOAS (OAB 214140/
SP)
Processo 0001778-98.2010.8.26.0278 (278.01.2010.001778) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Sergio Antonio dos
Santos - Real Leasing S.a. Arrendamento Mercantil - Vistos. 1) Fls. 131/133 - De acordo. Bem por isso, dê-se ciência às partes
acerca do retorno dos autos da Superior Instância. 2) Decorrido o prazo, se nada for requerido, certifique-se e arquivem-se
os autos diante do teor da Decisão Monocrática de fls. 123, de modo a proceder as anotações necessárias junto ao sistema
informatizado oficial. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA
MOTA (OAB 158697/SP), JOÃO LÚCIO DE OLIVEIRA (OAB 252540/SP), EVELISE APARECIDA MENEGUECO MEDINA
BEZERRA (OAB 96951/SP)
Processo 0003365-87.2012.8.26.0278 (278.01.2012.003365) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Raimundo Jose Sabino de Souza - Intimar a parte autora para comprovar a distribuição da
Carta Precatória, conquanto inexistente a comprovação referida na petição de fls. 82. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN
SOBRINHO (OAB 31618/SP)
Processo 0003375-64.1994.8.26.0278 (278.01.1994.003375) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Pedro Pinheiro - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Dar ciência à parte autora acerca da expedição do
alvará para que proceda à retirada do(s) referido(s) documento(s) em Cartório ou à sua impressão, por meio do sistema e-SAJ.
- ADV: ALEXANDRE SUSSUMU IKEDA FALEIROS (OAB 172386/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)
Processo 0003431-38.2010.8.26.0278 (278.01.2010.003431) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Erik Van Der Graaff - Pana American Comercio Importação e Exportação Ltda - Preceder da seguinte forma: aguardar
o decurso do prazo solicitado pela parte autora às fls. 121: dez dias. - ADV: MAURO TISEO (OAB 75447/SP), CLELIA REGINA
DE LIMA TISEO (OAB 118937/SP)
Processo 0003517-09.2010.8.26.0278 (278.01.2010.003517) - Usucapião - Propriedade - Antonia Pereira Matos - Alberto
Hutter - - Iracema Miguel Hutter - Dar ciência à parte autora acerca da expedição do mandado de aditamento, o qual permanecerá
em poder do Sr. Oficial de Justiça por até 30 (trinta) dias, aguardando que a referida parte providencie meios para cumprimento
da diligência. - ADV: FABIO DE OLIVEIRA PROENCA (OAB 151819/SP)
Processo 0003604-67.2007.8.26.0278 (278.01.2007.003604) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco
Itaú S.a. - Rubberkits Vedações Técnicas Industria e Comercio Ltda - - Daniel do Rego Oliveira - LUIZ AUGUSTO GALDINO
CARNEIRO - Vistos. Fls. 200 - Defiro. Declaro SUSPENSA a execução nos termos do art. 791, inciso III do Código de Processo
Civil. Aguarde-se eventual provocação em arquivo. Proceda-se às anotações necessárias junto ao sistema informatizado
oficial. Int. - ADV: LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP), MIGUEL LUIS
CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)
Processo 0003700-09.2012.8.26.0278 (278.01.2012.003700) - Monitória - Pagamento - Itaú Unibanco S/A - Claudia Carlos
da Silva - Me - Vistos. Fls. 211 - Tendo em vista o pagamento noticiado, JULGO EXTINTO o processo de execução, com
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publicada esta sentença, certifique-se, incontinênti, o trânsito
em julgado, diante da falta de interesse recursal das partes (CPC, art. 503, parágrafo único). Oportunamente, arquivem-se
os autos. P.R.I. - ADV: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP), JOAO CAPELOA DA MAIA TARENTO (OAB
30937/SP), JAIRO SATURNINO MENDES (OAB 292035/SP), JULIANA SOUZA AREAS PINHEIRO (OAB 257683/SP), THIAGO
PEREIRA MAIA TARENTO (OAB 228791/SP)
Processo 0003744-62.2011.8.26.0278 (278.01.2011.003744) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Aurelino José dos Santos - Cbtu Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Vistos. 1) Presentes os requisitos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação de fls. retro em ambos os efeitos. 2) Intime-se o apelado para responder em 15 (quinze) dias
(CPC, arts. 508 e 518, caput). 3) Por fim, com ou sem resposta, subam os autos à instância superior, com as homenagens deste
Juízo. Intime-se. - ADV: ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/
SP)
Processo 0004118-06.1996.8.26.0278 (278.01.1996.004118) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Ondunorte - Cia de Papeis e Papelao Ondulado do Norte - Estefano Madjarof - - Maria
Iraci Caceze Madjarof - - Joao Felix Vieira - - Alexandrina Vieira Neto - Aguardar o prazo solicitado pelo requente à fls. 262:
trinta dias. - ADV: CELSO MANOEL FACHADA (OAB 38658/SP), ALESSANDRA PINHEIRO FACHADA BONILHA (OAB 110731/
SP), ALEXANDRE SOLDI CARNEIRO GUIMARÃES (OAB 215413/SP), MARCO AURELIO ROSSI (OAB 60745/SP), FATIMA
APARECIDA PERRUCCI SALOMONE (OAB 47002/SP), JONAS JAKUTIS FILHO (OAB 47948/SP), WALTER DE OLIVEIRA
LIMA TEIXEIRA (OAB 87936/SP)
Processo 0004179-02.2012.8.26.0278 (278.01.2012.004179) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade Gabriel Ribeiro de Ataide - Anderson Rodrigues de Souza - - Cristiano de Ataíde - Vista à parte autora acerca de fls. 83. - ADV:
ELIAS PAULINO DA SILVA (OAB 114526/SP), WAGNER APARECIDO GARCIA (OAB 75753/SP)
Processo 0014926-50.2008.8.26.0278 (278.01.2008.014926) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condomínio Residencial Cândido Portinari - Sergio Diamanty Lobo - - Suzana Filareto Freitas - - Guilherme da Silva Xavier
- Vistos. Digam se têm interesse na designação de audiência para tentativa de conciliação ou especifiquem outras provas a
produzir. Int. - ADV: RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS (OAB 246366/SP), ADRIANA DE SOUZA NUNES DIAS (OAB 165410/
SP), PATRICIA ADRIANA ANTONIO DA SILVA (OAB 170198/SP), JOAO BATISTA LISBOA NETO (OAB 80223/SP)
Processo 0019152-93.2011.8.26.0278 (278.01.2011.019152) - Procedimento Ordinário - Posse - Concessionaria Spmar
S.a. - Amalia Lilica Pissalas - - Maria Alice Dimitropulus - - Nicola Dimitropulus - - Alexandros Andrea Eustachio - - Theodora
Joao Halvadopolou - - Hélio Antunes de Souza - - Carmita dos Reis de Sena - Vistos. Fls. 467/468: diga a parte-autora em
prosseguimento. Sem prejuízo, providencie a parte-autora à complementação dos honorários periciais (fls. 473). Int. - ADV:
LETICIA QUEIROZ DE ANDRADE (OAB 147544/SP), STEBAN SAAVEDRA SANDY PINTO LIZARAZU (OAB 301007/SP), LUIZ
HENRIQUE ALVES BERTOLDI (OAB 247472/SP), FABIO MALUF TOGNOLA (OAB 235376/SP), JEFFERSON PEREIRA DA
SILVA LEVY (OAB 334573/SP)
Processo 2050013-92.1992.8.26.0278 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Matilde Marcondes dos Santos Francisco dos Santos - Providenciar a parte autora a retirada da 2ª via do Formal de Partilha. - ADV: LUIS ROBERTO MELO
FERNANDES (OAB 87787/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), MARLENE ALVARES DA COSTA (OAB 26910/SP),
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TOKUYA SATO (OAB 100275/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
\\\<publicação\\\<3DXLP.000, 12/01/16))
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000189-61.2016.8.26.0278
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 236/2016 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: H.A.S.N.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013884-19.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1749/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.P.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013885-04.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1756/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.A.N.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013886-86.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1784/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.S.A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013887-71.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1785/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000090-47.2016.8.26.0616
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 199/2016 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.L.P.M.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013888-56.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1788/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000095-69.2016.8.26.0616
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 232/2016 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.P.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013889-41.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1789/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.P.D.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0013890-26.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1791/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : B.P.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013895-48.2015.8.26.0278
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
IP
: 1805/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0013896-33.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1808/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.T.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013891-11.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1793/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.S.C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013897-18.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1809/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0013892-93.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1801/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : H.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013893-78.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1802/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013898-03.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1813/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.F.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013894-63.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1803/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013899-85.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1814/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.S.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0013900-70.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1815/2015 - Itaquaquecetuba
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AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : T.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0013901-55.2015.8.26.0278
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1816/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000002-53.2016.8.26.0278
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 256/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.S.L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CILENE FERREIRA NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0001562-98.2014.8.26.0278 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - DOUGLAS ALVES
FRANCO e outro - Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos termos do artigo 422 do
Código de Processo Penal, apresentando rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, oportunidade
em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Em sendo apresentado rol que exceda o limite legal estabelecido,
ficará este automaticamente reduzido pela ordem relacionada. Caso sejam arroladas testemunhas com residência fora desta
Comarca (testemunhas de “fora da terra”), a despeito da intimação positiva e negativa para comparecimento à sessão plenária,
a ausência dela não ensejará o adiamento e redesignação da sessão plenária, ficando desde já indeferido pedido nesse sentido,
na esteira do entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência. Após manifestações, tornem à conclusão. - ADV: DAYSE
SOTO SHIRAKAWA (OAB 203079/SP)
Processo 0001934-81.2013.8.26.0278 - Inquérito Policial - Homicídio Simples - M.M. - - D.R.F. - - A.F.G. - - M.F.S. - T.C.P.S. - - A.P.E.S. - Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 1048/1049, expedindo-se os ofícios de praxe. Fls. 1123 e
1195: ciente. Anote-se. Ciente das defesas apresentadas às fls. 1186/1189 e 1193/1194. Tendo os réus constituído defensores
e já apresentado as respectivas defesas, dou-os por citados. Mantenho o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399 do
C.P.P. Saliento que, ao menos em cognição não exauriente, não se vislumbram as hipóteses de absolvição sumária do artigo
397 do CPP. Com efeito, não se caracteriza existência manifesta de excludentes de culpabilidade ou de excludentes de ilicitude.
Também não se vislumbra a existência de causa extintiva de punibilidade dos réus. Por fim, os fatos imputados aos réus
afeiçoam-se típicos. Saliento que as alegações formuladas pelas defesas se referem ao mérito e, para análise das mesmas, é
necessário apreciação aprofundada e valorativa das provas, o que não é cabível neste momento processual. Assim, há justa
causa para o prosseguimento do feito porque há prova testemunhal que apontam os réus como autores dos delitos narrados
na denúncia e a análise mais detida desta prova não é cabível neste momento, pois sequer iniciou a instrução. Designo para
audiência de instrução, debates e julgamento, nos moldes do artigo 400 do C.P.P., para o dia 02 de março de 2016, às 14 horas
e 30 minutos. Intimem-se e requisite-se. Atente-se para que os os laudos e certidões estejam juntados aos autos antes da data
aprazada para a audiência, providenciando-se o necessário para tanto, independentemente de nova determinação. - ADV:
CELSO MACHADO VENDRAMINI (OAB 105710/SP), RENATO SOARES DO NASCIMENTO (OAB 302687/SP)
Processo 0002992-66.2006.8.26.0278 (278.01.2006.002992) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
- Rodrigo Santana Macedo - Certifique-se o trânsito em julgado à defesa. Recebo o recurso de apelação e as razões de
inconformismo interposto pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade; Manifeste-se a defesa
em contrarrazões. Após, certifique-se nos termos dos artigos 102 e 152 das N.S.C.G.J. Oportunamente, regularizados, subam
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal, com nossas homenagens. Ciência. - ADV: LOURIVAL ARANTES
MARQUES (OAB 110210/SP)
Processo 0004716-61.2013.8.26.0278 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - T.R.R. - intimação da Defensora do
réu Thiago acerca do v. acórdão julgado em 21/08/2015, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto - ADV: LUCILENE
ULTREI PARRA (OAB 238146/SP)
Processo 0007126-24.2015.8.26.0278 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.N.S. e outro
- Ciente da(s) defesa(s) preliminar(es) apresentada(s). Anoto que o procedimento tem o rito especial, devendo a anotação
“especial” ser feita na capa dos autos. No mais, nos termos do artigo 395 do C.P.P., verifico, ao menos em cognição sumária,
que a denúncia é apta, estão presentes os pressupostos e condições da ação penal e que há justa causa para o exercício
da ação penal. Saliento que as alegações formuladas pela(s) defesa(s) se referem ao mérito e, para análise das mesmas é
necessário apreciação aprofundada e valorativa das provas, o que não é cabível neste momento processual. Assim, há justa
causa para o prosseguimento do feito porque há prova testemunhal que apontam os réus como autores do delito narrado na
denúncia e a análise mais detida desta prova não é cabível neste momento, pois sequer iniciou-se a instrução. RECEBO, pois,
a denúncia oferecida para que surta seus regulares e jurídicos efeitos. Procedam-se as anotações e comunicações de praxe.
Designo o dia 27 de janeiro de 2016, às 15 horas para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação (comum com o réu
Lucas), de defesa (réu Renato) e interrogatórios dos réus. Oficie-se ao IIRGD, solicitando a inclusão deste feito na F.A. dos réus,
bem como para legitimação das digitais, se o caso. Certifique a serventia se os laudos requisitados se encontram nos autos,
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atentando-se para que os mesmos sejam juntados até a data aprazada para a audiência, providenciando-se ao necessário,
independentemente de nova determinação neste sentido. Indefiro a instauração de incidente de dependência toxicológica
requerido pela defesa do corréu Renato, uma vez que não há nos autos qualquer evidência que indique ser ele dependente
químico. Indefiro, ainda o pedido de justiça gratuita veiculado pelo acusado Renato, uma vez que não houve comprovação do
quanto alegado. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público com urgência para que se manifeste acerca do pedido de
Liberdade Provisória formulado pelo corréu Lucas em sua Defesa Preliminar. Após, tornem os autos conclusos com urgência.
Intime-se. - ADV: VAGNER FERRAZ (OAB 152743/SP)
Processo 0007126-24.2015.8.26.0278 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.N.S. e outro Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (fls. 33/34 do apenso) permanecem inalterados. Residência fixa e
trabalho definido são circunstâncias que já existiam por ocasião dos fatos e, ainda assim não foram hábeis a evita-lo, de modo
que não podem ser consideradas para soltá-lo. Ao contrário do que alega o defensor, a FA do indiciado aponta para ocorrências
de receptação e corrupção ativa, a sinalizar para vivência criminal. Não bastasse, o crime em tela é de extrema gravidade, na
medida em que é a mola propulsora para outros delitos, dentre eles o roubo e o homicídio. Frente ao exposto, indefiro o pedido
formulado, mantendo-se o indiciado no cárcere. No mais, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 145. Intime-se. - ADV:
VAGNER FERRAZ (OAB 152743/SP)
Processo 0009067-09.2015.8.26.0278 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - W.J.S. e outro intimação do(a) advogado(a) constituído(a) pelo réu Wallace de Jesus dos Santos a apresentar defesa preliminar no prazo legal
- ADV: JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM (OAB 201861/SP)

ITARARÉ
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUIZ SUBSTITUTO: RICARDO AUGUSTO GALVÃO DE SOUZA - ESCRIVÃO JUDICIAL II:
OSVALDO ANSELMO DE LIMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS - RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0002676-35.2015.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Douglas Candido de
Mira - CERTIFICO e dou fé que em cumprimento a r. decisão de fls. 204/205, expedi a certidão de honorários em nome do
Advogado(a) nomeado(a) Dr(a). Maria Catarina Benini Tomass, 119748/SP, conforme determinado. CERTIFICO MAIS QUE
a(s) referida(s) certidão(s), poderá(ão), ser impresso(s) através do Portal de serviços e-SAJ. - ADV: MARIA CATARINA BENINI
TOMASS (OAB 119748/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO AUGUSTO GALVÃO DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO MARCELO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0002643-45.2015.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Paulo Alexandre Diminez - Autos
encontram-se com vistas à defesa para apresentação de alegações finais por memoriais, no prazo de 05 dias (autos digitais) ADV: NELSON RIBAS JÚNIOR (OAB 283112/SP)
Processo 0003772-85.2015.8.26.0279 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.F.S. - Notifiquese o acusado J.F.S. para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº
11.343/06 - ADV: CLELIA ROSTELATO BABISZ SILVA (OAB 140576/SP)

ITU
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITU EM 11/01/2016
PROCESSO :1000073-14.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Aparecida Lazzarotti
ADVOGADO : 205244/SP - Ana Carla Xavier da Silveira Benito Christofoletti
REQDO
: Município da Estância Turística de Itu
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000076-66.2016.8.26.0286
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: Luíza das Neves Moraes
ADVOGADO : 197582/SP - Ana Paula Carderaro
REQDO
: Município da Estância Turística de Itu
ADVOGADO : 162913/SP - Damil Carlos Roldan
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000071-44.2016.8.26.0286
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Jesué Christofoletti
ADVOGADO : 159155/SP - Ricardo Christofoletti
REQDO
: Fabiano Gomes de Almeida
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000069-74.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jose Caetano da Silva
ADVOGADO : 128845/SP - Nilson dos Santos Almeida
REQDO
: Malachoski Imóveis Ltda
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000075-81.2016.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: L.G.M.O.
ADVOGADO : 355136/SP - Henrique Cesar Rodrigues
REQDO
: D.R.O.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000077-51.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.N.S.
ADVOGADO : 39488/SP - Lucidio Vieira dos Santos
REQDO
: M.E.T.I.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000074-96.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jota Moreira da Silva
ADVOGADO : 351137/SP - Fernando Alves Caetano
REQDO
: Bicudo Center Car Itu Veículos Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000072-29.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Sebastião Carlos de Oliveira Costa
ADVOGADO : 181683/SP - Toshiteru Abe
REQDO
: Jeova de Oliveira Costa
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000078-36.2016.8.26.0286
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Artemio João Bortoloso
ADVOGADO : 258165/SP - Joais Henrique do Nascimento da Silva
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000079-21.2016.8.26.0286
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Itupetro Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda
ADVOGADO : 327095/SP - Josiane da Silva Batista
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000080-06.2016.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 34204/SP - Jorge Vicente Luz
REQDO
: Cooperativa de Transporte de Cargas Líquidas e Secas, Moto-boys, Passageiros e Logística de Salto
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000082-73.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Residencial Manacá
ADVOGADO : 99916/SP - Olavo Gliorio Gozzano
REQDO
: Anderson Rodrigues da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000081-88.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ademir Araujo
ADVOGADO : 313011/SP - Adriano Alves dos Santos
REQDO
: Extra.Com - C Nova Comercio Eletronico S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000083-58.2016.8.26.0286
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Sonia Maria Lino
ADVOGADO : 333940/SP - Felipe Lino dos Reis Scalet
REQDO
: Banco do Brasil
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000084-43.2016.8.26.0286
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: I.M.O.T.
ADVOGADO : 356802/SP - Nathalia Marra Nascimento
EXECTDO
: Reginaldo Tomaz
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000086-30.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Andréa Repele Muchon
REQDO
: EVERTON DA SILVA SOARES
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000086-13.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Joel Francico de Souza
ADVOGADO : 347432/SP - Ana Flavia Toni de Souza Carvalho
REQDO
: Prefeitura Municipal de Itu
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000085-28.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Priscila Alves dos Santos Lucas
ADVOGADO : 201047SP - Luiz Felipe Romeiro Godoy
REQDO
: Elton
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000099-29.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANTONIO DA CRUZ
REQDO
: Marcus Vinicius de Souza
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000100-14.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: MERCADO NOVO CRISTAL LTDA EPP
REQDO
: Palatte Comércio Importação e Exportação Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000089-65.2016.8.26.0286
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Jorge Luiz Cintra Bispo
ADVOGADO : 208777/SP - João Paulo Silveira Ruiz
EXECTDO
: Banco do Brasil
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000090-50.2016.8.26.0286
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Jorge Luiz Cintra Bispo
ADVOGADO : 208777/SP - João Paulo Silveira Ruiz
EXECTDO
: Banco do Brasil
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0002284-11.2014.8.26.0286
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: M.P.E.S.P.S.P.J.C.I.S.
REQDO
: C.O.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO

:0000102-81.2016.8.26.0286
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ELENICE APARECIDA JANUARIO MIRANDA CLARK
REQDO
: GENI
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000105-36.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ALCIDES MARTINEZ NAVARRO
REQDA
: EDNA APARECIDA ALVES
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000091-35.2016.8.26.0286
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Wilson Sturm
ADVOGADO : 208777/SP - João Paulo Silveira Ruiz
REQDO
: Banco do Brasil
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1008389-84.2014.8.26.0286
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: I.S.
ADVOGADO : 213067/SP - Tiago Bragagnolo Morelli
REQDA
: P.R.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :4001062-71.2013.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: VITÓRIA MILENA DUARTE
ADVOGADO : 291561/SP - Maira Gaspareto Vieira
REQDO
: PREFEITURA DE ITU
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000096-57.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alexandre Dantas Fronzaglia
ADVOGADO : 101471/SP - Alexandre Dantas Fronzaglia
REQDO
: Municipio de Itu
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000107-06.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: EDUARDO DE SANTI
REQDO
: Mariano & Mariano Comercio de Maquinas e Equipamentos REISHOPP
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000097-42.2016.8.26.0286
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Santana S/A Credito Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDO
: Lucas Henrique Ursulino de Moura
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000092-20.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Tiago Cunha Pereira
ADVOGADO : 333562/SP - Tiago Cunha Pereira
REQDO
: M.r.v. Engenharia e Participações S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000095-72.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Cristielen Marengo Souza Cruz
ADVOGADO : 265496/SP - Rosana Ananias Lino
REQDO
: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000100-94.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.J.R.
ADVOGADO : 327502/SP - Clayton de Souza Franquini
REQDO
: M.I.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO

:1000104-34.2016.8.26.0286
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CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: O.M.L.
ADVOGADO : 154160/SP - Celso Francisco Brisotti
REQDA
: A.D.M.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000102-64.2016.8.26.0286
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: José Nivaldo da Silva
ADVOGADO : 113825/SP - Evangelista Alves Pinheiro
REQDO
: José Nicácio Anselmo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000094-87.2016.8.26.0286
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Guilherme Maiuan Concone
ADVOGADO : 248931/SP - Rui Luiz Lourensetto Junior
REQDO
: Antonio Prieto Filho
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000088-80.2016.8.26.0286
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Jorge Luiz Cintra Bispo
ADVOGADO : 208777/SP - João Paulo Silveira Ruiz
REQDO
: Banco do Brasil
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000093-05.2016.8.26.0286
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Mariana Lino Vieira
ADVOGADO : 333940/SP - Felipe Lino dos Reis Scalet
REQDO
: Banco do Brasil
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000098-27.2016.8.26.0286
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: L.S.G.
ADVOGADO : 310684/SP - Fernanda Camargo Luiz
REQDO
: R.G.N.
VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000109-56.2016.8.26.0286
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Pepsico do Brasil Ltda
ADVOGADO : 76544/SP - Jose Luiz Matthes
EMBARGDO : Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :0006520-26.2002.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Sebastiana Bezerra da Silva
ADVOGADO : 80335/SP - Vitorio Matiuzzi
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social I N S S
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000107-86.2016.8.26.0286
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
REQTE
: Pepsico do Brasil Ltda
ADVOGADO : 76544/SP - Jose Luiz Matthes
REQDO
: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro
VARA:SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
PROCESSO :1000106-04.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rita de Fátima Cardoso dos Santos
ADVOGADO : 142867/SP - Rosangela Aparecida Bordini Rigolin
REQDO
: Municipio de Itu
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:0003536-69.2002.8.26.0286
:ARROLAMENTO DE BENS
: Jose Elias Mattos Pacheco
: 95624/SP - Marcelo Mattos Pacheco
: Maria Theodora Telles Pacheco
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VARA:VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000101-79.2016.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: Owens Corning Fiberglas S/A Ltda
ADVOGADO : 152186/SP - Antonio Augusto Garcia Leal
REQDO
: Flp Indústria de Autopeças Ltda.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000099-12.2016.8.26.0286
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Portal de Itu
ADVOGADO : 111176/SP - Maria Antonieta Leis
REQDO
: Glicério Silveira Arruda
VARA:3ª VARA CÍVEL

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA FOLHADELLA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 1002403-18.2015.8.26.0286 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Ana
Karina Bordini de Vecchi - Ter Press Comércio e Montagens Ltda e outro - Manifestar-se sobre a contestação apresentada. ADV: RICARDO DEL GROSSI HERNANDEZ (OAB 146326/SP), ANA PAULA FONTES CARICATTI BORBA (OAB 161666/SP)
Processo 1003187-92.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Bruno
Ricardo Costela - Manifestar-se sobre a contestação. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP)
Processo 1004216-17.2014.8.26.0286 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Data
de Nascimento - R.P.S. - Manifestar-se sobre a carta devolvida negativa. - ADV: GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP)
Processo 1006983-28.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Manifestar-se
sobre AR devolvido negativo. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1007235-94.2015.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Manifestar-se sobre a certidão negativa do oficial de justiça. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 1007612-65.2015.8.26.0286 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Valquiria Aparecida
Scalet Lucena - Informo que a Certidão de Objeto e Pé expedida encontra-se disponibilizada para impressão. - ADV: JOSÉ
RENA (OAB 49404/SP)
Processo 4002372-15.2013.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Nossa Caixa Desenvolvimento
- Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.ANossaua - F. MASTER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA - - MARCO ANTONIO
DO PRADO - - LUCICLEIDE NUNES VALENTIM PRADO - Fls. 95/96: Aguarde-se a vinda da guia do valor bloqueado junto à
Caixa Econômica Federal no valor de R$ 51.673,06. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: RAFAEL PRADO GAZOTTO (OAB
154960/SP)
Processo 4002372-15.2013.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Nossa Caixa Desenvolvimento
- Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.ANossaua - F. MASTER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA - - MARCO ANTONIO
DO PRADO - - LUCICLEIDE NUNES VALENTIM PRADO - Manifestar-se sobre os esclarecimentos do perito. - ADV: DENISE
DESSIE CABRAL DIAS (OAB 91398/SP), RAFAEL PRADO GAZOTTO (OAB 154960/SP), SILVIA FONSECA DA COSTA (OAB
128738/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA FOLHADELLA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0000027-42.2016.8.26.0286 (processo principal 4000998-61.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Revogação/
Anulação de multa ambiental - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo /SP - Vistos. Intime-se, através de seu procurador,
a executada, para no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 475-J, (do CPC). Na hipótese de
inércia da devedora, intime-se a exeqüente para apresentar memória de cálculo do débito, acrescido de multa do art. 475-J,
CPC. No mesmo ato, deverá a exeqüente recolher as taxas devidas para a realização do bloqueio “on-line” pelo sistema
BACENJUD, em 10 dias. Após, providencie a serventia o necessário. Vindo aos autos informações sobre o bloqueio, manifestese a exeqüente requerendo o que de direito, em termos de prosseguimento, em 10 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se no
arquivo provocação da parte. Intime-se. - ADV: RENATA DE FREITAS MARTINS (OAB 204137/SP)
Processo 0001926-51.2011.8.26.0286/01 - Requisição de Pequeno Valor - Reajustes de Remuneração, Proventos ou
Pensão - Espolio de Maria Antonia Lobo de Alvarenga Quarentei - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV - Vistos. Esclareça
a parte exequente a manifestação apresentada às pg. 40, no prazo de 10 (dez) dias, uma vez que no presente feito não houve
mencionada determinação. Na inércia, aguarde-se o pagamento do importe requisitado. Int. - ADV: PATRICIA QUARENTEI
DOMINGUES DA SILVA (OAB 265015/SP), CRISTINA MENDES HANG (OAB 72089/SP), ALEXANDRE ZAGER MONTEIRO
(OAB 209820/SP), CINTIA WATANABE (OAB 148965/SP)
Processo 1000011-71.2016.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Marcio Benedito Vecchi
- Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se. Trata-se de ação Ordinária de Obrigação de Fazer com
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pedido de Tutela Antecipada movida por Márcio Benedito Vecchi contra PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU,
alegando, em síntese, que o autor apresenta diagnóstico de “Melanoma Metastático com mutação do gene BREF.”. Para este
tratamento o autor necessita do medicamento “Tafinlar 150 mg e Meknist 2, mas todavia, não possui recursos para adquirir tais
medicamentos, e tendo recorrido à Prefeitura, a mesma se recusou a fornecê-los por não serem remédios contemplados pela
rede pública. Foi requerida a concessão de liminar para que a requerida forneça os remédios necessários para o controle da sua
doença, esclarecendo ainda, que sem a utilização, controle e prevenção de tais medicamentos, poderá resultar no agravamento
da doença. É o relatório. Decido. O pedido de liminar deve ser deferido. Em sede de cognição sumária, o autor demonstrou
ser portador da doença descrita na inicial e é pública e notória a necessidade de medicamentos diários para o seu tratamento.
Por outro lado, em tese, compete também à requerida o fornecimento dos remédios. O risco de dano irreparável é evidente, na
medida que trata-se de remédio imprescindível à saúde do autor. Diante de todo o exposto, DEFIRO a liminar para determinar
que a requerida providencie os medicamentos descritos na inicial às (fls. 02), necessários para o tratamento da autora, no prazo
de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, quando a obrigação se converterá em perdas
e danos. Intime-se e cite-se, para que ofereça contestação no prazo de 60 dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Intime-se. - ADV: ANDRE CARNEIRO SBRISSA (OAB 276262/SP)
Processo 1000018-63.2016.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Edson
Luiz de Oliveira - Vistos. Em face da declaração de pg. 08, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anotese. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV:
WINNIE MARIE PRIETO FERREIRA (OAB 342909/SP)
Processo 1000043-76.2016.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Renan Paganini
Bittencourt - Vistos. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária, anotando-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer
movida por RENAN PAGANINI BITTENCOURT contra MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, alegando, em síntese,
o autor, que sofre de grave enfermidade e que precisa do medicamento INVOKANNA 300ml, LCX/MÊS, o qual a requerida se
recusa a fornecer. Requereu a concessão de tutela antecipada para que a requerida dê início ao fornecimento dos remédios
necessários para o controle da sua doença. É o relatório. Decido. A tutela antecipada deve ser deferida. Em sede de cognição
sumária, o autor demonstra ser portador da doença descrita na inicial e é pública e notória a necessidade de medicamentos
diários para o seu tratamento. Por outro lado, em tese, compete também a requerida o fornecimento dos remédios. O risco
de dano irreparável é evidente, na medida que trata-se de remédio vital à saúde do autor. Diante do exposto, DEFIRO a
tutela antecipada para determinar que a requerida providencie o medicamento descrito na inicial (fls. 01/02), necessário para o
tratamento do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias quando a obrigação se
converterá em perdas e danos. Intime-se e Cite-se para que ofereça contestação no prazo de sessenta dias. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado, instruído com contrafé. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV:
ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP)
Processo 1000708-29.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Beatriz Marques
de Morais - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Reitere-se o e-mail de pg. 52, solicitando urgência na resposta.
Int. - ADV: WAGNER ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP), SANDRO RAFAEL SONSIN (OAB 312083/SP)
Processo 1002408-74.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Carlos Cesar Silva Prefeitura da Estância Turística de Itu - Vistos. Informe a parte se houve realização da perícia, em dez dias. Em caso positivo,
expeça-se ofício ao IMESC, solicitando a remessa do laudo com urgência. Int. - ADV: CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL (OAB
250736/SP), LISANDRE ROCHA PATRÍCIO CARNEIRO (OAB 163735/SP), DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP)
Processo 1003851-60.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - EDINEI CARDOSO DA
SILVA - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Manifeste-se o autor quanto ao prosseguimento do feito
em dez dias. Nada sendo requerido, aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: ANTONIO CESAR VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/
SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP)
Processo 1004166-54.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Luana Vanessa Gonçalo
- Prefeitura Municipal de Itu - Vistos. LUANA VANESSA GONÇALO moveu a presente ação ordinária de obrigação de fazer
contra a Prefeitura da Estância Turística de Itu alegando, em síntese, que é portadora de problemas de saúde, necessitando,
para sua sobrevivência, do uso contínuo dos medicamentos descritos na inicial. Sustenta que se dirigiu ao serviço de saúde
da requerida que se recusou a fornecer os remédios necessários para o seu tratamento. Argumenta que não tem condições de
arcar com o custo destes medicamentos e que a saúde pública é direito de todos e dever do Município. Esgotados os meios
amigáveis, ajuizou a presente demanda. Ao final, a procedência da ação para condenar a requerida a fornecer o medicamento
descrito na inicial. A tutela foi concedida às pg. 11/12. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação alegando, em
preliminar, que a responsabilidade pelo fornecimento dos remédios pretendido é do Estado, requerendo a denunciação à lide.
No mérito, impugnou a pretensão da autora e requereu a improcedência da ação. É o relatório. Decido. A preliminar não pode ser
acolhida. O artigo 196, da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do “Estado”. Esta expressão
atribui a todos os entes políticos a responsabilidade concorrente de fornecer o necessário para a saúde dos cidadãos. Com
efeito, pode o interessado promover a competente medida judicial contra qualquer um deles. Nesse sentido: “Processo civil Administrativo - Recurso Especial - Fornecimento de medicamento - União - Legitimidade passiva - Tutela antecipada contra
a Fazenda Pública - Possibilidade.- Súmula 729/STF e precedentes desta corte. - “É obrigação do Estado (União, Estadosmembros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação
ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais graves. Sendo o SUS
composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva
de qualquer deles no pólo passivo da demanda” (RESP 719716/SC, Min. Relator Castro Meira). - É possível a antecipação
de tutela contra a Fazenda Pública, Súmula 729/STF e jurisprudência deste eg. Tribunal. - Recurso Especial não conhecido.”
(STJ REsp 516359 / RS - Ministro Francisco Peçanha Martins 2ª T. j. 08.11.2005); “Administrativo. Medicamento ou congênere.
Pessoa desprovida de recursos financeiros. Fornecimento gratuito. Responsabilidade solidária da União, Estados-Membros,
Distrito Federal e Municípios. 1. Em sede de recurso especial, somente se cogita de questão federal, e não de matérias atinentes
a direito estadual ou local, ainda mais quando desprovidas de conteúdo normativo. 2. Recurso no qual se discute a legitimidade
passiva do Município para figurar em demanda judicial cuja pretensão é o fornecimento de prótese imprescindível à locomoção
de pessoa carente, portadora de deficiência motora resultante de meningite bacteriana. 3. A Lei Federal n.º 8.080/90, com
fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado. 4. É obrigação do
Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o
acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais
graves. 5. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a legitimidade passiva de quaisquer deles no pólo passivo da demanda. 6. Recurso Especial improvido.” (STJ - REsp 656979 /
RS - Ministro Castro Meira 2ª T. - j. 16.11.2004); “Município - Fornecimento de medicamentos - Menor necessitado - Incapacidade
financeira demonstrada - Sistema único de Saúde - Responsabilidade concorrente entre União, Estados e Municípios, sem
estabelecimento de ordem de preferência - Artigos 18, inciso I, da Lei Federal n. 8.080/90, 196 da Constituição da República,
11, caput e § 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Fornecimento pela Municipalidade determinado - Ação civil pública
procedente - Sentença confirmada” (JTJ 252/178). Note-se que, por se tratar de responsabilidade de todos os entes políticos,
não se admite a denunciação à lide, uma vez que o requerido não poderá promover ação de regresso contra o Estado já
que o fornecimento de medicamentos também é de sua responsabilidade. Assim entende a jurisprudência: “Ação Civil Pública
Obrigação de fazer Fornecimento de medicamentos à população necessitada Denunciação da lide à União Inadmissibilidade
Competência administrativa concorrente da União, do Estado e do Município para cuidar da saúde pública Inteligência dos
artigos 23, II, e 198, I, da Constituição Federal e 4º e 9º da Lei n. 8.080/90 Requerimento indeferido.” (TJSP - Apelação n.
462.022-5/9 Limeira 1ª Câmara de Direito Público Relator: Renato Nalini 19.12.06 V.U. Voto n. 12.485). Afastada a preliminar,
dou o feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos: a) a doença da autora; e b) a necessidade dos medicamentos
descritos na inicial. Defiro a produção de prova pericial requerida pela prefeitura. Oficie-se ao IMESC solicitando a realização de
exames na autora. Faculto às partes, no prazo comum de 5 dias, a indicação de assistente técnico e o oferecimento de quesitos.
Intime-se. - ADV: ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP), MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE SOUZA COELHO
(OAB 250784/SP)
Processo 1005918-61.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.C.F.C. - M.E.T.I. e
outro - Vistos Defiro a perícia médica conforme requerido, bem como os quesitos apresentados. Expeça-se oficio ao IMESC,
solicitando o agendamento. Int. - ADV: MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE SOUZA COELHO (OAB 250784/SP), BRUNA DE
SOUZA ASSUGENI (OAB 342947/SP)
Processo 1005951-85.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - JOSE ALBERTO DA
SILVA - Município da Estância Turística de Itu - Vistos. Expeça-se ofício solicitando a remessa do laudo. Int. - ADV: MARIA
BEATRIZ SILVA MOREIRA DE SOUZA COELHO (OAB 250784/SP), ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP),
GIOVANNI SILVA DE ARAUJO (OAB 349848/SP)
Processo 1007347-63.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Izaura Pereira de Paula
- Município da Estância Turística de Itu - Vistos. Pg. 68: Manifeste-se o município requerido sobre o informado no prazo de 48
horas. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP), CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI
(OAB 327502/SP), ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP)
Processo 1007728-71.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Rosalina do Padro Leite
- Prefeitura Municipal de Itu - Manifestar-se sobre a contestação apresentada. - ADV: ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB
313011/SP), RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP)
Processo 4004699-30.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Olimpio Antonio Bispo Município da Estância Turística de Itu - Vistos. Pg. 172: Cite-se a prefeitura, nos termos do artigo 730, do CPC. Intime-se. - ADV:
MARIA JOSEFINA OLIVEIRA REZENDE (OAB 74439/SP), RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP)
Processo 4004699-30.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Olimpio Antonio Bispo Município da Estância Turística de Itu - Recolher R$ 0,55 por folha de contrafé (15 folhas - sentença, decisão monocrática, cert.
Decurso de prazo, petição de fls. 172 e Decisão de fls. 173) e ainda a condução do of. De justiça para expedição do Mandado
de Citação no art. 730 do CPC. - ADV: MARIA JOSEFINA OLIVEIRA REZENDE (OAB 74439/SP), RAIMUNDO NONATO SILVA
(OAB 148878/SP)

Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0000503-95.2007.8.26.0286 (286.01.2007.000503) - Inventário - Inventário e Partilha - Ercilia Maria Bovino
Simeira - Fls. 445 - Defiro a vista requerida para que seja providenciado o prosseguimento dos autos. - ADV: RENE PASCHOAL
LIBERATORE (OAB 36290/SP)
Processo 0000763-65.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000763) - Inventário - Inventário e Partilha - Lindalva de Fatima
Bomfogo - Fls. 144/145 - Assiste razão ao peticionário, haja vista que o cálculo foi elaborado de forma equivocada, pois não
levou em conta o imóvel inteiro, quando em verdade está sendo partilhado apenas 1/12. Assim, deverá a serventia observar o
erro cometido, evitando-o nas próximas oportunidades. Porém, observo que na verdade o “monte-mor” é de pequena monta,
assim DEFIRO a gratuidade requerida. No mais, observo que, salvo melhor juízo, não foi juntada aos autos a certidão de
nascimento do herdeiro Paulo. - ADV: ROBSON BARSANULFO DE ARAUJO (OAB 281412/SP), MILTON ROBERTO DRUZIAN
(OAB 258248/SP), RUI LUIZ LOURENSETTO JUNIOR (OAB 248931/SP)
Processo 0002133-16.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002133) - Inventário - Inventário e Partilha - Rosaria Aparecida
Gonçalves - Fls.154 - Tendo-se em vista que já houve o recolhimento do imposto, aguarde-se por vinte dias como requerido. ADV: VIVIAN MEDINA GUARDIA (OAB 157225/SP)
Processo 0002881-48.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002881) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.A.D.A. - R.A.A. Primeiramente, apresente o exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 10 dias. - ADV: EDUARDO
SILVEIRA ARRUDA (OAB 47049/SP), FABIO RIBEIRO DA SILVA (OAB 214511/SP)
Processo 0003923-16.2004.8.26.0286 (286.01.2004.003923) - Inventário - Inventário e Partilha - Jose Galvao Moreira Filho
- Fls. 217: manifestem-se as partes. - ADV: ANA PAULA FONTES CARICATTI BORBA (OAB 161666/SP)
Processo 0004254-85.2010.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - D.F.M. - D.M.
- Esclareça a parte exequente, no prazo de 5 dias, se o débito foi quitado, tendo em vista o comprovante de fls. 151. Ressalta-se
que seu silêncio será considerado como concordância e o feito será extinto. - ADV: DAYANE BRAVO VIEIRA (OAB 290546/SP),
NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP), ROMEU GONCALVES BICALHO (OAB 138816/SP)
Processo 0004605-92.2009.8.26.0286 (286.01.2009.004605) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Atualização - R.C.L.G. e outro - Ante a informação de fls. 234, oficie-se à OAB solicitando nomeação de outro procurador para
atender aos interesses dos exequentes. - ADV: ELISA LOPES (OAB 93000/SP)
Processo 0004932-81.2002.8.26.0286 (286.01.2002.004932) - Inventário - Inventário e Partilha - Inacia Maria de Camargo
Boni - Djalma Boni - Fls.486/487 - Intime-se a inventariante. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP), LUCAS
FORATTO SILVA (OAB 357312/SP)
Processo 0006868-10.2003.8.26.0286 (286.01.2003.006868) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.A.E. - R.E. e outro ciência de fls. 136/7 - ADV: MAGALI FIORAVANTI (OAB 126892/SP), VANIA CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP)
Processo 0007999-30.1997.8.26.0286 (286.01.1997.007999) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução A.S.Z. e outro - Fls. 80: manifeste-se a autora. Nada requerido em 30 dias, retornem ao arquivo. - ADV: SIDNEY EVARISTO DA
SILVA JUNIOR (OAB 320736/SP)
Processo 0008490-12.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008490) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - L.C.D. - J.R.D. - ciência de fls. 177 e 181/2 - ADV: MARILIA LAW GALVÃO LIMA (OAB 322846/SP), BRUNO
MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP), BENEDITO ANTONIO BARCELLI (OAB 118320/SP)
Processo 0009051-41.2009.8.26.0286 (286.01.2009.009051) - Divórcio Consensual - Dissolução - M.A.L. e outro - Vistos.
Aguarde-se em cartório pelo prazo de 60 dias como requerido; após, decorrido o prazo, manifeste-se o autor quanto ao
prosseguimento. Int. - ADV: MARCOS FELIPPE GONÇALVES LÁZARO (OAB 318311/SP), JOÃO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA
FILHO (OAB 318989/SP)
Processo 0009884-30.2007.8.26.0286 (286.01.2007.009884) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.F.S. - S.A.S. - Fls.
415/8: a(o)(s) exequente(s). - ADV: MARIA CECILIA VERDERI PIVA (OAB 249384/SP), CAROLINA LETICIA ZACHARIAS
AMORIM (OAB 254254/SP)
Processo 0011548-23.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011548) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade A.S.C.S. - L.H.A.S. - Observa-se que o requerido não foi localizado para intimação. Considerando-se que trata-se de ação de
investigação de paternidade e que a primeira perícia designada só não foi realizada pelo não comparecimento da autora, bem
como a informação de fls. 111, defiro a expedição de ofícios como requerido às fls. 130. - ADV: VALÉRIA CECÍLIA DE FREITAS
(OAB 249399/SP), MARCOS PAULO TEIXEIRA (OAB 293852/SP)
Processo 0012162-96.2010.8.26.0286 (286.01.2010.012162) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.S.A. - Manifeste-se o
procurador do autor sobre a certidão de fls. 151, no prazo de 5 dias. - ADV: LUIZ FRANCISCO B DE CAMARGO FILHO (OAB
128438/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0007508-90.2015.8.26.0286 (processo principal 1005601-97.2014.8.26) - Remoção de Inventariante - Inventário
e Partilha - ATILIO SAGGION - - SONIA MARIA SAGGION - - Silvia Maria Saggion Dalan - ARMIDO SAGGION NETO - Fls.
08/10: Tendo sido invocadas preliminares em contestação, nos termos do que dispõe o artigo 327, do Código de Processo Civil,
concedo aos requerentes o prazo de 10 (dez) dias para manifestação em réplica. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB
144023/SP), BENEDITO ANTONIO BARCELLI (OAB 118320/SP)
Processo 1000027-25.2016.8.26.0286 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- W.J.L. - J.P.B.L. - - M.V.B.L. - Vistos. Tendo-se em vista que os Embargos à Execução constituem ação autônoma, se faz
necessária a juntada de cópias das principais peças dos autos. Posto isso, intime-se o embargante para que junte cópias das
peças processuais, nos termos do artigo 736 do Código de Processo Civil, em especial, cópia da petição inicial da execução,
do título executivo e da procuração outorgada ao patrono do exequente, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Sem prejuízo, apensem-se aos autos informados na página 1. - ADV: MARIA CRISTINA MING ALARCON (OAB 307374/SP)
Processo 1000032-47.2016.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.S.M. - F.C.M. Vistos. Emende o exequente a inicial para o fim de corrigir a planilha de débitos, com exclusão das pensões anteriores às três
últimas vencidas antes da propositura da ação, nos termos da Súmula 309 do STJ, já que o rito pleiteado é o previsto no artigo
733 do CPC. O débito alimentar que foi objeto de parcelamento em procedimento perante o CEJUSC, com a previsão de multa
em caso de descumprimento, por não mais reunir a característica da atualidade, deverá ser executado nos termos do artigo
732 do CPC, portanto também ser excluído do calculo apresentado. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Int. - ADV:
ADALBERTO VERGILIO FILHO (OAB 285510/SP)
Processo 1000061-97.2016.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.R.E.S. - J.N.S. - Em
se tratando de ação de reconhecimento de união estável post mortem, o espólio é parte ilegítima para ocupar o polo passivo
da relação jurídica processual. Assim, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, emende a requerente
a inicial para o fim de constar no polo passivo tão-somente os sucessores do suposto companheiro falecido. Sem prejuízo, no
mesmo prazo, providencie a requerente cópia legível da certidão de óbito. In - ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES (OAB
58246/SP)
Processo 1000064-52.2016.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - D.R.L. - - D.M.L. - Vistos. Nos
termos do art. 269, inciso III do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
a que chegaram as partes em fls. 01/03, e em conseqüência EXONERO o requerente a pagar alimentos ao filho Diego. Cada
parte arcará com as custas que despendeu e com os honorários de seus advogados. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV:
ERIC ROBERTO PAIVA (OAB 238048/SP)
Processo 1000231-06.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.C.F. - F.D.B. - Nos termos
do art. 125, inc. IV do C.P.Civil, designo audiência de conciliação para o dia 14 de março de 2016, às 13h50min. Intimese a representante da autora para comparecimento. O patrono do requerido deverá providenciar o comparecimento de seu
constituinte para a audiência, que não será intimado pessoalmente por este Juízo. - ADV: FRANCISCO VERAS TEOTONIO
(OAB 300782/SP), AILTON FERREIRA (OAB 91289/SP)
Processo 1000254-49.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.P.C. - R.F.C. Vistos. Penhore-se o numerário bloqueado às fls. 60/61 . Nada requerido em 05 dias, providencie-se a transferência dos valores
bloqueados e, após, expeça-se mandado de levantamento em favor da exequente. Intime-se. - ADV: MANOEL HENRIQUE
GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP)
Processo 1000282-17.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
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de Bens - E.D.C. - R.N.C. - Fls. 139: defiro, expedindo-se mandado de constatação como requerido. - ADV: ALEXANDRE
NAVARRO EMANUELLI (OAB 208979/SP), GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP)
Processo 1000574-02.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.A.M. - A.A.M. - Observa-se nos autos que a
parte autora, em meio a pedido de requerimento de prazo, requereu, à pags. 19, emenda à inicial, no tocante ao valor dos
alimentos aos filhos. O réu, ao ser citado, não foi intimado a respeito da alteração, tendo concordado com o valor anteriormente
pleiteado. Recebo o pedido de emenda à inicial de pag. 18/19. Anote-se. A citação, portanto, é nula, pos não foi acompanhada
de cópia da emenda à inicial. Em consequência, declaro a nulidade, igualmente, dos atos posteriores a ela. Designo audiência
de conciliação para o dia 30 de maio de 2016, às 16 horas, a ser conduzida por conciliador, na sala de conciliação da Vara da
Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimando-se as partes para comparecimento pessoal.
Uma via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré, por carta precatória, com as advertências de lei, e os
benefícios do Código de Processo Civil, arts. 172, consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297 do
CPC), contados a partir da citação, valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a parte ré advertida de que,
não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285
do CPC). Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso
à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e de todas as
emendas recebidas (pags. 18/19, 27/28). Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: ALEXANDRE JULIANI (OAB 68236/PR),
EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO (OAB 262620/SP)
Processo 1000590-87.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.A.E.R.S. - A.A.E.R.S. - E.E.R.S. - Intime-se o executado, por seu procurador, para pagar, em 3 dias, o débito informado às fls. 168/169,
devidamente atualizado, mais as prestações que se vencerem no curso do processo, sob pena de prisão. - ADV: RICARDO
RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), MARIA CRISTINA MING ALARCON (OAB 307374/SP)
Processo 1000811-36.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Exclusão de herdeiro ou legatário - Brenda Mendes da
Silva - R.A. - Melhor observando, o processo ainda não está pronto para imediato julgamento, uma vez que não foi efetivamente
demonstrada a existência de bens particulares deixados pela falecida sobre os quais pode haver direito de herança do cônjuge
sobrevivente nem de direito de beneficiário em seguro de vida. Assim sendo, nos termos do artigo 130, do Código de Processo
Civil, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e concedo à requerente o prazo de 10 (dez) dias para que: I) comprove
o reconhecimento de crédito trabalhista em nome da falecida genitora, por meio de cópia da sentença proferida na reclamação
ajuizada perante a Vara do Trabalho; II) comprove a existência de contrato de seguro de vida celebrado pela avó materna da
requerente e dos beneficiários que foram eleitos, mediante apresentação de cópia integral; III) esclareça se já ocorreu ou não
o falecimento da avó materna da requerente, apresentando, em caso positivo, cópia de sua certidão de óbito. - ADV: MARIA
JUDITE PADOVANI NUNES (OAB 90678/SP), WALDEVINO DE OLIVEIRA (OAB 318867/SP)
Processo 1000921-35.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - G.F.S.A. - - J.V.S.A. - - I.V.S.A. - J.R.C.A. - Para homologação do acordo, regularize o executado sua representação
processual, no prazo de 15 dias. - ADV: DIEGO PEIXOTO (OAB 229425/SP)
Processo 1000948-52.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.H.O.R. D.O.R. - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de intimação.
- ADV: FERNANDA CAMARGO LUIZ (OAB 310684/SP), FABIANO BELLÃO (OAB 340043/SP)
Processo 1000949-03.2015.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - R.P.S. - L.M.P. - Comparecer em Cartório para
assinar Termo de Compromisso de Curador Definitivo. - ADV: ELZA TOME (OAB 59472/SP)
Processo 1001221-94.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.M.S. - F.F.L. - - C.F.L. - A.F.L. - - T.L.F. - - M.F.F.L.O. - Realize a zelosa serventia pesquisa via infoseg para tentativa de obtenção do endereço de C.F.L.
Com a resposta, tornem conclusos. - ADV: ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP)
Processo 1002285-42.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.G.P. - - R.A.G.P. - W.L.P. - Especifiquem as partes
as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência. Para a hipótese de prova oral deverão, desde logo, arrolar as
testemunhas (prazo de 05 dias a contar da intimação desta decisão). - ADV: THIAGO VINICIUS RODRIGUES (OAB 317257/SP),
HENRIQUE CESAR RODRIGUES (OAB 355136/SP), RODRIGO BARSALINI (OAB 222195/SP)
Processo 1002695-37.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.A.C.D. - A.C.B.D. - V. A. C. D.,
menor representado pela genitora A. T. S. C., devidamente qualificado, ajuizou a presente ação de alimentos em face de A. C.
B. D., igualmente qualificado, alegando, em síntese, ser filho do requerido, que, propôs o pagamento de R$ 1.907,92 ao mês,
parte em dinheiro, parte com o crédito de cartão-alimentação, para auxiliar no sustento do filho. Disse que sua mãe sofreu
sérios problemas de saúde e foi afastada do emprego, enquanto o requerido é empregado da Caixa Econômica Federal há
muitos anos, possui situação financeira estável e tem condições de contribuir para atender as necessidades do filho. Sustentou
que, por ter sido reprovado na escola e devido aos problemas de saúde e financeiros da mãe, foi matriculado em escola pública,
a partir do que o requerido reduziu a ajuda prestada, mesmo tendo despesas mensais de aproximadamente R$ 2.550,00.
Pleiteou a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 2.000,00 e, ao final, a estipulação dos alimentos definitivos mensais
no mesmo importe, com estipulação de índice de reajuste. A petição inicial veio instruída com procuração e documentos (fls.
07/24). Os alimentos provisórios foram fixados em 25% dos ganhos líquidos do requerido e, para o caso de desemprego, em
50% do salário mínimo de vigência federal (fls. 26/27). Regularmente citado (fls. 63), o requerido apresentou contestação (fls.
87/95), argumentando, em suma, que não concorda com os alegados gastos gerados pelo requerente, que tem plano de saúde
e estuda em escola pública e que sempre ajudou no seu sustento. Afirmou que é casado, tem outras duas filhas menores, não
exerce mais o cargo de gerente geral de agência, teve sua remuneração reduzida, passa por extrema dificuldade financeira, tem
dívida acumulada, precisou fazer empréstimos e não tem condições de pagar alimentos no montante buscado, nem os provisórios
fixados. Mencionou que, hoje, seu rendimento líquido mensal é de R$ 3.852,91 e é responsável pelas despesas da nova família,
enquanto a mãe do requerente é jovem, tem situação financeira estável, por trabalhar como contadora em cervejaria e ganhos
entre R$ 3.900,00 e R$ 5.000,00 ao mês, e também deve contribuir para as despesas do menor. Ofereceu o pagamento de
quantia correspondente um salário mínimo vigente e pugnou a improcedência da ação. Acompanhou a peça defensiva procuração
e documentos (fls. 96/100). Houve réplica (fls. 116/118), seguida de nova manifestação do requerente (fls. 119/120) e juntada de
outros documentos (fls. 121/124). As partes não se compuseram em audiência de tentativa de conciliação, oportunidade em que
foi especificada e deferida a produção de prova documental (fls. 125). O requerente manifestou-se e trouxe novos documentos
(fls. 126/132), enquanto o requerido quedou-se inerte no prazo marcado (fls. 133). O Ministério Público, em parecer final, opinou
pela procedência parcial da ação, com a fixação dos alimentos em 25% dos rendimentos líquidos do alimentante e, em caso de
desemprego, em um salário mínimo federal vigente (fls. 140/142). Convertido o julgamento em diligência (fls. 144 e 156), houve
resposta de ofício pela empregadora sobre os rendimentos do requerido (fls. 163/191), enquanto não foram apresentados pelo
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demandado documentos nos prazos concedidos (fls. 147 e 192). É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação de alimentos
promovida por filho menor contra o pai. Os alimentos são fundados no vínculo de filiação entre o requerente e o requerido,
comprovado por Certidão de Nascimento (fls. 08), e poder familiar que vigora enquanto perdura a menoridade civil. O dever de
sustento cabe aos pais dos filhos menores, na proporção da capacidade financeira de cada qual. Com efeito, estando o
adolescente sob os cuidados da mãe, cabe ao pai prestar os alimentos em benefício do filho. Resta, pois, apenas a fixação do
valor a ser prestado pelo alimentante, mediante a análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade. O § 1º do
artigo 1.694 do Código Civil de 2002 prescreve que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Conforme a dicção legal, os alimentos devem obedecer ao equilíbrio entre as
carências do alimentando e os recursos financeiros do alimentante. Em razão da menoridade do alimentando, sua necessidade
é presumida, inerente à idade que possui atualmente, 15 anos e condição peculiar de pessoa em fase de desenvolvimento.
Indubitável que as despesas geradas pelo requerente na fase da adolescência, que não são diminutas e sofrem incremento
gradativo com a evolução da vida. É certo que foram relacionadas as despesas aproximadas geradas pelo menor (fls. 03/04).
No entanto, em relação àquelas de caráter coletivo, que beneficia todo o núcleo familiar onde está inserido - alimentação,
higiene, tarifa de consumo de energia elétrica, água, televisão por assinatura e internet -, apenas fração do valor despendido
pode ser atribuído ao alimentando. A par disso, não se olvida que foi comprovado diagnóstico de enfermidade cuja progressão
afeta a acuidade visual do requerente, a recomendação médica de submissão a tratamento de custo elevado e necessidade de
realização gastos constantes com deslocamento para município diverso (fls. 121/124 e 128/130). Todavia, a fixação dos
alimentos deve observar não apenas uma das extremidades do liame fundado no poder familiar, mas ambas, sob pena de se
causar injustificado desequilíbrio no trinômio base. Na esteira dos fatos articulados na inicial, o requerido assevera que nunca
deixou de contribuir para o sustento do requerente. Muito embora não tenha sido encartada qualquer prova documental, o
requerido não negou que mantenha vínculo de emprego formal com a Caixa Econômica Federal. A cópia dos extratos de conta
de titularidade da genitora do requerente revelam que, em janeiro e fevereiro de 2014, aconteceram créditos no valor de R$
1.000,00 vinculados ao nome do alimentante. Esses documentos se alinham aos comprovantes com identificação expressa da
natureza da operação anexados pelo demandado, que, no mês março de 2015, inclusive chegou a efetuar, ao todo, depósito do
montante R$ 1.500,00 (fls. 97/100). É certo, também, que o extrato de cartão em nome do requerido, atrelado à instituição
financeira empregadora, em que mensalmente é creditada a quantia de R$ 907,32 registra que as operações de consumo
estavam relacionadas a estabelecimentos empresariais sediados em Itu-SP. Nesse sentido, na medida em que é residente e
domiciliado em Santarém, Estado do Pará, conclui-se que, de início, foi, de fato, deixado para uso em benefício do menor. No
entanto, a resposta do ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal, além de esclarecer que o benefício alimentação é
dividido em duas modalidades, uma denominada cesta alimentação, creditada no cartão do empregado, e outra chamada auxílio
alimentação, incorporado à folha de pagamento, mostra, por extratos que, desde julho de 2014, as compras com o cartão
passaram a ser realizadas em comércios não situados em Itu-SP (fls. 164/168). Logo, retornou à posse do demandado. Por sua
vez, os demonstrativos de pagamento de salário enviados pela empregadora (fls. 169/191) revelam que, de fato, a partir de abril
de 2014, o demandado iniciou o exercício de função de confiança distinta daquela desempenhada entre dezembro de 2013 e
março de 2014. Em decorrência disso, o salário bruto que se mantinha de R$ 22.250,21 a R$ 24.685,70, passou a sofrer
considerável variação, oscilando desde R$ 11.172,67 até R$ 26.434,36. É certo que grande parte dos descontos presentes na
folha de pagamento dizem respeito à empréstimos consignados, cuja necessidade em nenhum momento foi provada, e plano de
previdência privada, os quais não têm a plausibilidade de influenciar na base cálculo dos alimentos devidos. Não menos
verdadeiro é que a renda do alimentante é complementada pela cesta alimentação, creditada pela instituição financeira
empregadora diretamente no cartão concedido ao empregado, cuja posse, ao que parece, não está mais com a genitora do
menor. Muito embora o requerido não tenha trazido documentos comprobatórios de casamento ou união estável e existência de
outros filhos nos prazos que lhe foram oportunizados, a par da versão apresentada na contestação, não se pode olvidar que o
próprio demandante alegou e trouxe documentos colhidos de página pessoal mantida em rede social de relacionamento da
internet denominada Facebook que retratam que houve a constituição de nova família integrada por duas outras crianças (fls.
126/127 e 131/132). Diante desse quadro, não se justifica a fixação dos alimentos no montante especificado na petição inicial
R$ 2.000,00 reajustáveis por índice , que, à evidencia, mostra-se excessivo. Por seu turno, nenhuma circunstância restou
demonstrada para que o valor da prestação seja estipulado, em qualquer situação, no percentual especificado na contestação,
que, sem dúvida, é insuficiente para conferir vida digna ao alimentando. Em observância ao princípio da proporcionalidade, a
quantificação dos alimentos deve manter o equilíbrio e ser consentânea à situação ostentada pelo demandado. A fixação da
prestação alimentícia em fração ou percentual dos ganhos líquidos do alimentante, caso conte com vínculo empregatício,
permite o acompanhamento de eventuais oscilações nos seus ganhos oficiais. Se, por um lado, tem o condão de favorecer o
alimentando no caso de elevação salarial do alimentante, por outro, permite a readequação do quantum diante eventuais
reduções nos ganhos oficiais, evitando sobrecarga desmedida do dever alimentar. Assim sendo, considerando a existência de
outras duas filhas, na hipótese de emprego formal, inexiste motivo para o alimentante não poder suportar, a título de alimentos
em proveito do requerente, o valor mensal equivalente a 14% dos seus rendimentos líquidos, sobretudo por lhe remanescer a
maior parte de sua renda para manutenção da sua própria vida, de sua nova família e custeio dos gastos do lar onde vive.
Nesse sentido, revela-se razoável e adequada a fixação dos alimentos em proveito do requerente, na hipótese de emprego
formal do alimentante, no valor mensal correspondente a 14% dos seus rendimentos líquidos, assim entendidos os ganhos
brutos sob qualquer denominação, incluídos o décimo terceiro salário, terço das férias e horas extras, com exceção de férias
indenizadas, FGTS e verbas rescisórias, e abatidos os descontos obrigatórios previstos em lei, com previdência social,
contribuição sindical e imposto de renda, que deverão ser pagos mediante desconto em folha de pagamento e depósito em
conta bancária de titularidade da representante legal do alimentando. Já no caso de desemprego, hipótese em que se presume
que a capacidade financeira do alimentante sofre redução, para que haja proporcionalidade, inarredável que os alimentos sejam
estabelecidos em quantia inferior àquela que vigora para a situação de emprego formal. Insta ainda salientar que não é
recomendável a estipulação da prestação alimentícia em importância fixa, pois, do contrário, sofrerá inevitável defasagem ao
longo do tempo. Logo, impõe-se a adoção de índice de correção difundido na sociedade, com lastro na previsão contida no
artigo 1.710, do Código Civil de 2002. Nesse ponto, cumpre realçar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 842157, datado de 04/06/2015, que teve repercussão geral reconhecida,
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a fixação de pensão alimentícia em salários mínimos não viola a
Constituição Federal de 1988. Pelo Ministro-Relator, Dias Toffoli, foi acentuado que a vedação da vinculação ao salário mínimo,
constante do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, “visa impossibilitar a utilização desse parâmetro como fator de
indexação para as obrigações não dotadas de caráter alimentar”, sendo certo que, de acordo com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, a prestação alimentícia “tem por objetivo a preservação da subsistência humana e o resguardo do padrão de
vida daquele que a percebe, o qual é hipossuficiente e, por isso mesmo, dependente do alimentante, seja por vínculo de
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parentesco, seja por vínculo familiar”. Desse modo, para que seja mantido o equilíbrio da equação possibilidade-necessidade e
permita-se a quantificação do valor com adoção de índice difundido na sociedade, no caso de desemprego, trabalho informal ou
autônomo, os alimentos deverão corresponder a 01 (um) salário mínimo federal vigente à época do pagamento, importância que
deverá ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária pertencente à representante legal do
alimentando, valendo os comprovantes de depósito direto na boca do caixa como recibos de pagamento, ou mediante entrega
direta ao representante legal dos alimentando, contra o fornecimento de recibo. Não há que se falar em atribuição ao pai do
custeio de todas as despesas do filho, na medida em que o montante representativo dos alimentos para uma ou outra situação,
à evidência, não será o bastante para satisfazer integralmente as necessidades de um adolescente acometido por doença.
Logo, deverá necessariamente haver complementação da assistência material pela genitora. Com efeito, considerando a
capacidade financeira do requerido e que, a princípio, ele possui outras duas filhas além do requerente, de rigor a fixação dos
alimentos, no caso de emprego formal, na quantia mensal equivalente a 14% dos rendimentos líquidos do alimentante, assim
entendidos os ganhos brutos sob qualquer denominação, incluídos o décimo terceiro salário, terço das férias e horas extras,
com exceção de férias indenizadas, FGTS e verbas rescisórias, e abatidos os descontos obrigatórios previstos em lei, com
previdência social, contribuição sindical e imposto de renda, mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta
bancária de titularidade da representante legal do alimentando (Banco do Brasil, agência 1649-7, conta nº 27.224-8), e, na
hipótese de desemprego, trabalho informal ou autônomo, no valor mensal correspondente a 01 (um) salário mínimo de vigência
federal, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na indicada conta bancária, valendo os comprovantes de
depósito direto na boca do caixa como recibos de pagamento, ou mediante entrega direta à representante legal do alimentando,
contra o fornecimento de recibo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de FIXAR
os alimentos devidos pelo requerido A. C. B. D. em proveito do filho V. A. C. D., no caso de emprego formal, na quantia mensal
equivalente a 14% dos rendimentos líquidos do alimentante, assim entendidos os ganhos brutos sob qualquer denominação,
incluídos o décimo terceiro salário, terço das férias e horas extras, com exceção de férias indenizadas, FGTS e verbas
rescisórias, e abatidos os descontos obrigatórios previstos em lei, com previdência social, contribuição sindical e imposto de
renda, mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta bancária de titularidade da representante legal do
alimentando (Banco do Brasil, agência 1649-7, conta nº 27.224-8), e, na hipótese de desemprego, trabalho informal ou autônomo,
no valor mensal correspondente a 01 (um) salário mínimo de vigência federal, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês,
mediante depósito na indicada conta bancária, valendo os comprovantes de depósito direto na boca do caixa como recibos de
pagamento, ou mediante entrega direta à representante legal do alimentando, contra o fornecimento de recibo. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Como o requerente perdeu parte mínima do pedido, com fundamento no princípio da causalidade, condeno o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo, por equidade,
nos termos do artigo 20, § 4º, combinado com o artigo 21, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em R$ 800,00
(oitocentos reais), devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento. Expeçam-se ofício à empregadora do requerido
para desconto dos alimentos em folha de pagamento e depósito em conta bancária. Oportunamente, observadas as cautelas de
praxe, ao arquivo. P. R. I. C. - ADV: ELIZABETE ALVES UCHOA (OAB 10425/PA), ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/
SP), DENISE DE FREITAS VIEIRA (OAB 220270/SP), ADRIANA MAYUMI KANOMATA (OAB 221320/SP), CLAYTON DE SOUZA
FRANQUINI (OAB 327502/SP)
Processo 1002815-46.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.A.A. - - D.P.A. - M.T.A. - Após o trânsito em
julgado, oficie-se à empregadora para desconto da pensão. - ADV: EDSON BATISTA DA SILVA (OAB 300771/SP)
Processo 1002854-43.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - A.F.S. - W.A.S. - Manifestar sobre
a certidão negativa do oficial de justiça e do aviso de recebimento negativo, fls. 92/93. - ADV: FABIO EDUARDO CARVALHO
PACHECO (OAB 121906/SP)
Processo 1002860-50.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - A.J.D. - A.J.D. - Patente o abandono da causa pelo exequente, julgo por sentença, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos, extinto o processo com fundamento no Art. 267, inc. III do CPC. O exequente arcará com as custas e despesas
processuais, ficando isento de tais pagamentos enquanto perdurar seu estado de pobreza. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C.
- ADV: ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP)
Processo 1003151-50.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.M.D.C. - P.H.G.D.C. - Vistos IM. M. D. C., qualificado nos autos, promoveu a presente ação revisional de alimentos em face de P. H. G. D. C., representado
pela genitora P. R. N., igualmente qualificada, alegando que não mais possui condições de arcar com os alimentos fixados.
Argumenta que à época em que a pensão foi estipulada, trabalhava na função de ajudante de produção e recebia a quantia
de R$ 2,75 por hora, o que lhe permitia arcar com o valor acordado. Menciona que, com o tempo, sua situação se modificou.
Diz que se casou, passou a trabalhar como pedreiro diarista e regularizou a pensão da outra filha. Aduz que, como pedreiro,
recebe R$ 80,00 por dia e trabalha, no máximo, 20 dias por mês, ressaltando que a quantidade de dias varia de acordo com as
condições climáticas e oferta de serviços. Ressalta que paga R$ 500,00 mensais para pagamento da prestação da casa, além de
despesas de água, luz, R$ 150,00 de gasolina e R$ 600,00 de supermercado. Afirma ainda que foi preso por não ter conseguido
pagar a pensão. Pede a redução dos alimentos para R$ 180,00 fixos ou o montante equivalente a 27% do salário mínimo, valor
este igual ao pago à outra filha e, em caso de emprego formal, em 30% de seus rendimentos líquidos. Indeferida a antecipação
de tutela, citado, o requerido não apresentou contestação. As partes não celebraram acordo em audiência. O Ministério Público
opinou pela improcedência do pedido em razão da falta de provas da modificação das condições econômicas das partes (pags.
119/120). Determinada a realização de provas, durante a audiência, após ouvido o autor em depoimento pessoal, foi inquirida
uma testemunha (pags. 159/160). O julgamento foi convertido em diligência para que o autor apresentasse cópia da matrícula
atualizada do imóvel e do contrato de financiamento do veículo Ecosport mencionado em depoimento pessoal (pag. 158).
O autor então informou que o veículo Ecosport está em nome de Genilson do Carmo Silva, que não localizou o contrato de
financiamento do bem. Disse que a esposa efetua os pagamentos mensais diretamente ao proprietário, que efetua o pagamento
do carnê mensal. Afirmou que o imóvel está em nome de terceiros e está localizado em área irregular, não possuindo registro
e nem mesmo matrícula em cartório. Apresentou cópia do contrato particular de compra e venda do imóvel, formalizado com
Itamar Valim (pags. 161/165). As partes apresentaram memoriais e o Ministério Público reiterou o parecer em que opina pela
improcedência do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. II- Trata-se de ação revisional de alimentos proposta com a finalidade de
diminuição da pensão alimentícia. O pedido é improcedente. Observa-se nos autos a inexistência de comprovação de qualquer
alteração no binômio necessidade/possibilidade. O requerente não comprovou qualquer alteração em sua capacidade financeira.
Observa-se, pela Carteira de Trabalho apresentada, que à época em que os alimentos foram fixados, o autor recebia a quantia
de R$ 2,75 por hora de trabalho. As alegações do alimentante, com relação aos seus ganhos atuais, são contraditórias. Em sua
inicial, alega ser pedreiro e receber R$ 80,00 por dia. Posteriormente, em seu depoimento pessoal, alega que recebe R$ 100,00
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por dia. A testemunha arrolada pelo autor disse que ele trabalha como “meia colher”, ou seja, está entre pedreiro e ajudante
de pedreiro e recebe R$ 80,00 por dia. Tais informações são completamente incompatíveis com as alegações do autor, que diz
receber R$ 100,00 por dia e, na inicial, afirma ser pedreiro. Portanto, referido depoimento deve ser desconsiderado. No mais,
não há qualquer prova de que o autor, como pedreiro, receba apenas a quantia de R$ 100,00 por dia. De qualquer forma, ainda
que tais ganhos sejam os reais do autor, ele recebe, no mínimo, R$ 2.000,00 por mês, o que permite a ele pagar a pensão de
50% do salário mínimo para o requerido e de 27% para a outra filha. Destaca-se que não há qualquer prova da diminuição da
capacidade econômica do autor. Pelo contrário, após fixados os alimentos, adquiriu um imóvel e a esposa, um veículo Ecosport,
automóvel este que não pode ser considerado popular. O autor alega pagar R$ 500,00 de financiamento do imóvel. Entretanto,
consta do contrato particular que as parcelas deveriam ser pagas em número de 47, a partir de dezembro de 2011. Portanto,
terminou os pagamentos em outubro de 2015. Assim, não mais existe referida despesa mensal. Ressalta-se que apesar de
informar que a esposa paga o valor do financiamento do veículo para o proprietário, que utiliza o dinheiro para pagamento do
carnê, o certo é que o veículo está em nome de referido proprietário, sem qualquer reserva. Portanto, não existe financiamento
pendente. Assim, não há tal despesa também. No mais, apesar de constar na inicial que o autor gasta R$ 150,00 de gasolina
e R$ 600,00 de supermercado, em seu depoimento pessoal, disse que não gasta dinheiro com combustível, porque não têm
condições de sair e afirmou que não sabe quanto gasta de supermercado por mês. Ademais, o autor não juntou certidão de
nascimento da outra filha, razão pela qual não se sabe se ele já tinha gastos com ela quando se obrigou a pagar a pensão do
requerido. Ele próprio afirmou que após fixados os alimentos, apenas “regularizou” a pensão da outra filha. Portanto, não há
provas da alteração da capacidade financeira do autor. Ressalta-se, aliás, que já quitou o financiamento da casa e, portanto, não
mais possui a despesa mensal de R$ 500,00. Por outro lado, não foi evidenciada qualquer alteração das necessidades do réu
que, embora não tenha inicialmente contestado o feito, posteriormente constituiu advogado que se manifestou contrariamente ao
pedido, tendo apresentado memoriais. Destaca-se que a esposa do autor trabalha e o casal possui automóvel não considerado
popular, além de casa própria para morar. É certo que os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do
alimentando e com as possibilidades do alimentante. O valor da pensão pode ser modificado sempre que sobrevier causa a
alterar a equação de tal binômio, de modo a manter o equilíbrio inicialmente estipulado. Contudo, no caso dos autos, não foi
comprovada qualquer alteração da capacidade econômica do requerente e das necessidades do requerido, razão pela qual
impossível é o acolhimento do pedido formulado na inicial. III- Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
M. M. D. C. em face de P. H. G. D. C., mantendo-se a pensão alimentícia no valor anteriormente fixado. O autor arcará com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R$ 600,00 por ter
apenas apresentado memoriais. Ficará isento de tais pagamentos, nos termos da Lei nº 1.060/50. Após trânsito em julgado,
oportunamente, ao arquivo com as formalidades pertinentes. P.R.I.C. - ADV: LEANDRO DE CAMPOS BOCHINI (OAB 288791/
SP), LEONISA MARQUEZINI ANDRE (OAB 111889/SP)
Processo 1003444-20.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fixação - S.Z.L. - - S.L.H. - - M.E.O.H.J. - - P.H.L.H. M.E.O.H. - Vistas dos autos ao autor para: (x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de
citação/intimação. (Fls. 74). - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP)
Processo 1003521-29.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Família - L.M.L. - W.M.L. - Vistos. Recebo o recurso de
apelação em seus regulares efeitos, abrindo-se vista à parte contrária para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso. Intime-se. - ADV: FRANCISCO VERAS TEOTONIO (OAB 300782/SP),
MARIA BENEDITA CORAZZA (OAB 64668/RJ), LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 109512/SP)
Processo 1004094-67.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão - G.C. - G.A.C. - - R.A.C. - Patente o abandono
da causa pelo requerente, julgo por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinto o processo com
fundamento no Art. 267, inc. III do CPC. O requerente arcará com as custas e despesas processuais, ficando isento de tais
pagamentos enquanto perdurar seu estado de pobreza. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao
procurador do requerente, constando os atos praticados. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ROGERIO LUIS BINOTTO
MING (OAB 262751/SP)
Processo 1004272-16.2015.8.26.0286 - Arrolamento Sumário - Sucessões - Neusa Donatini Constancio - Renata Constancio
Caruso - Roberto Constancio - Comparecer em cartório para retirar o formal de partilha. - ADV: CLAUDIO CARUSO (OAB
203776/SP)
Processo 1004324-46.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - I.R.S. - D.W.O.S.
- O cálculo apresentado às fls. 163/165 deverá ser corrigido, excluindo-se a parcela de abril de 2014, visto que o feito foi
distribuído em julho de 2014. - ADV: WILSON OLIVEIRA BRITO JUNIOR (OAB 260442/SP), DIEGO PEIXOTO (OAB 229425/
SP)
Processo 1004352-77.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão - V.F.C. - L.F.C. - Fls. 165: expeça-se certidão de
honorários, constando os atos praticados. Após, cumpra-se fls. 150. - ADV: CIBELE CURY (OAB 103935/SP), SIMONE REGINA
BARANTINI (OAB 197968/SP)
Processo 1004389-07.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - T.A.R.F. - - T.M.R. - T.A.R.
- Manifestar sobre a devolução do Ofício (fls. 86/87). - ADV: MARILZA DE OLIVEIRA SILVEIRA (OAB 340137/SP)
Processo 1004444-89.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.S.M. - L.S.T.
- - F.S.M.N. - Corrija-se o cadastro no sistema informatizado para constar corretamente o nome da exequente e do executado,
de acordo com a certidão de nascimento de fls. 107. Após, aguarde-se como determinado às fls. 103. - ADV: ROSANGELA
APARECIDA BORDINI RIGOLIN (OAB 142867/SP)
Processo 1004905-27.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.B.C. - M.V.C.
- Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se sobre a petição e depósito de fls. 71/72. - ADV: ANDREA DE FATIMA
CAMARGO (OAB 127730/SP), RICARDO DORNELLES CORREA (OAB 80471/SP)
Processo 1004940-84.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Exoneração - W.L.E. - G.F.E. - - W.L.E.J. - - D.A.E. W.L.E., qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de exoneração de alimentos em face dos filhos G.F.E., W.L.E.J. e
D.A.E., igualmente qualificados, alegando que as requeridas já atingiram a maioridade e que o requerido possui 17 anos.
Acrescenta que está desempregado e que os requeridos possuem independência financeira e não mais necessitam da pensão
alimentícia. O pedido de tutela antecipada foi deferido em relação à D.A.E. Os requeridos, apesar de citados, não apresentaram
contestação. Ressalta-se que no momento da citação, o requerido já havia atingido a maioridade. O requerente pleiteou
a procedência do pedido. É O RELATÓRIO DECIDO Julgo de forma antecipada o feito, pela desnecessidade de produção
de outras provas, mormente em audiência. Trata-se de ação em que o requerente pretende a exoneração da obrigação de
pagar pensão alimentícia em razão da maioridade dos filhos e pelo fato deles possuírem independência financeira e não mais
necessitarem da pensão. Procede o pedido inicial. É certa a obrigação do pai em relação aos filhos. Os alimentados, à época
da fixação da pensão, dependiam da prestação alimentícia para seu sustento. Atualmente, porém, a realidade é outra. Os
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alimentados já atingiram a maioridade. Cumpre destacar que, apesar de citados, os requeridos não apresentaram contestação,
o que faz presumir sejam verdadeiras as alegações do requerente, em especial no tocante à ausência de necessidade. Assim,
não mais persiste a obrigação alimentar, diante do desaparecimento do binômio necessidade-possibilidade. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de exonerar W.L.E. da obrigação de prestar pensão alimentícia aos filhos G.F.E.,
W.L.E.J. e D.A.E.. Os requeridos arcarão com as custas e despesas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, visto
que os requeridos não ofereceram resistência ao pedido e a ação é necessária. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV:
ERIC ROBERTO PAIVA (OAB 238048/SP)
Processo 1005021-33.2015.8.26.0286 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J.R.R. - - V.V.R. - J.V.R.
- - A.A.R. - Vistos. Ante a concordância dos requeridos, homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, o pedido de desistência formulado pelos autores e, em consequência, julgo extinto o presente feito com fulcro no art.
267, inc. VIII do C.P.C. Condeno os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em R$ 800,00. Ficarão isentos de tais pagamentos enquanto perdurar seu estado de pobreza. Oportunamente, ao arquivo.
P.R.I.C. - ADV: JOAO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 107539/SP), MARCOS JOSE DUARTE (OAB 129343/SP), DENISE
APARECIDA BARON (OAB 233704/SP), CLÁUDIO ALMEIDA SOARES (OAB 362086/SP)
Processo 1005063-19.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S.L.P. - R.P. Cobre-se a devolução da carta precatória expedida, devidamente cumprida. - ADV: ANA PAULA CARDERARO (OAB 197582/
SP)
Processo 1005195-42.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.L.B. - - S.L.B.
- I.C.B. - Primeiramente, apresentem os exequentes cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 10 dias. - ADV:
MARTHA MARIA BRUNI PALOMO DALDON (OAB 81648/SP)
Processo 1005416-59.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.S.R.S. - S.R.S. Para o fim de se evitar eventual alegação de nulidade, deverá ser tentada a citação do executado em seu endereço de trabalho
indicado na página 1. - ADV: GEISE GRAZIELLE REGIANI TEIXEIRA (OAB 298215/SP), TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO (OAB
122090/SP)
Processo 1005438-83.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - E.V.M. - A.L.M. - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se sobre a impugnação do executado. Vistas dos autos
ao réu para: ( x ) ciência da certidão informando que não foi possível a digitalização de alguns documentos da impugnação. ADV: ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP), MAIRA GASPARETO VIEIRA (OAB 291561/SP), CLAYTON DE SOUZA
FRANQUINI (OAB 327502/SP)
Processo 1005584-27.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - G.C.P.G. - S.J.G. - Vistas dos autos as partes para: ( x ) ciência decisão de fls. 71: Vistos. Defiro a realização de penhora
“on line” pelo Sistema Bacen, providenciando-se o necessário. Intime-se. Vistas dos autos a exequente para: ( x ) manifestar-se
sobre bloqueio de fls. 72/73. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP), SIBELI STELATA DE CARVALHO (OAB 133950/SP)
Processo 1005675-20.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.O.S. - - A.O.V. - J.V.F.V.J. - Vistos. Defiro
a gratuidade ao requerido. Homologo o acordo a que chegaram as partes às fls. 51/53, bem como a desistência do prazo
recursal, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, e em consequência julgo extinto o processo, nos termos do Art. 269,
inciso III do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com as custas que despendeu e com eventuais honorários de seus
advogados. Lavre-se termo de guarda e expeça-se certidão de honorários à advogada das autoras, com indicação dos atos por
ela praticados. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: FABIANA LEITE DE CAMARGO FRANCISCHINELLI (OAB 247662/
SP), ISABELLE CAROLINE STROBEL SILVA (OAB 352465/SP)
Processo 1005780-94.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.O.N. - - M.O.N. - Ao
arquivo, após as devidas anotações. - ADV: RENATA APARECIDA CALAMANTE (OAB 277525/SP)
Processo 1005869-20.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - A.C.J.S. - V.R.G.S. - Primeiramente, apresente a exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 10
dias. - ADV: ROSANGELA APARECIDA BORDINI RIGOLIN (OAB 142867/SP), VANIA CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP)
Processo 1005969-72.2015.8.26.0286 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Januário Renna - Joana
Renna - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se sobre oficio de fls. 32. - ADV: BRUNA DE SOUZA ASSUGENI (OAB
342947/SP)
Processo 1006049-36.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - E.L.B. - L.A.L.B. - E.L.B.,
qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de exoneração de alimentos em face da filha L.A.L.B., igualmente qualificada,
alegando que a requerida já atingiu a maioridade, trabalha, não estuda e não mais necessita da pensão alimentícia. O pedido de
antecipação da tutela foi indeferido, fls. 19/20. A requerida, apesar de citada, não apresentou contestação. O requerente pleiteou
a procedência do pedido. É O RELATÓRIO DECIDO Julgo de forma antecipada o feito, pela desnecessidade de produção de
outras provas, mormente em audiência. Trata-se de ação em que o requerente pretende a exoneração da obrigação de pagar
pensão alimentícia em razão da maioridade da filha e pelo fato dela trabalhar e não mais necessitar da pensão. Procede
o pedido inicial. É certa a obrigação do pai em relação à filha. A alimentada, à época da fixação da pensão, dependia da
prestação alimentícia para seu sustento. Atualmente, porém, a realidade é outra. A alimentada já atingiu a maioridade. Cumpre
destacar que, apesar de citada, a requerida não apresentou contestação, o que faz presumir sejam verdadeiras as alegações
do requerente, em especial no tocante à ausência de necessidade. Assim, não mais persiste a obrigação alimentar, diante
do desaparecimento do binômio necessidade-possibilidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de
exonerar E.L.B. da obrigação de prestar pensão alimentícia à filha L.A.L.B.. A requerida arcará com as custas e despesas
processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, visto que a requerida não ofereceu resistência ao pedido e a ação é
necessária. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MARCELO MEIRELLES MATOS (OAB 329609/SP), JOSÉ CARLOS
AGUIAR (OAB 345021/SP)
Processo 1006103-02.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.P. - J.M.G.P. - Vistos. Diante da prova da
filiação e à míngua de maiores elementos quanto à capacidade econômica da requerida, fixo alimentos provisórios em 25 %
de seus ganhos líquidos, assim entendidos os ganhos brutos a qualquer título, sob qualquer denominação, com exceção de
verbas rescisórias, férias indenizadas e FGTS, menos descontos obrigatórios em lei com previdência social e imposto de renda,
devidos a partir da citação, a serem pagos mediante depósito em conta bancária em nome da representante legal do menor,
servindo este de ofício para abertura de conta, o qual deverá ser retirado pela parte para cumprimento. Para a hipótese de
desemprego do requerido, o valor dos alimentos provisórios será de 50% do salário mínimo de vigência federal. Oficie-se ao
empregador da parte alimentante para, sob as penas do artigo 22, da Lei Especial nº 5478/68, efetuar o desconto em folha dos
alimentos e depósito em conta referida e informar o juízo por ofício o cumprimento do comando e também quais os ganhos da
parte alimentante nos últimos doze meses. Consequentemente, conforme constatado que o menor reside de fato com o genitor,
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suspendo, em caráter provisório, a obrigação do pai em pagar alimentos. Cite-se a parte ré, com as advertências de lei, e os
benefícios do art. 172, do Código de Processo Civil, consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297 do
CPC), valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a parte ré advertida de que, não sendo contestada a ação,
se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285 do CPC). Desde logo, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de abril de 2016 às 14:00 HS. Uma via do presente vale como mandado
de citação e intimação. Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não
possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas
Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e
eventuais emendas recebidas. Defiro gratuidade. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARCO ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA FILHO
(OAB 313343/SP)
Processo 1006129-97.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.T.M.M. - M.V.B.M. - Homologo, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos o acordo formulado às fls. 388/390. No mais, cumpra-se fls. 386. - ADV: MIGUEL PEREIRA NETO
(OAB 105701/SP), FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO (OAB 184090/SP), JAQUELINE DE PAULA SANTOS GUITTE
(OAB 201767/SP)
Processo 1006152-77.2014.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - DIREITO CIVIL - A.P.G.S. - M.A.S.F. - Vistos. Primeiramente
realize a zelosa serventia pesquisa via Renajud. Restando negativa a pesquisa, defiro, desde já, a citação por edital. Int. - ADV:
MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE (OAB 124671/SP)
Processo 1006403-61.2015.8.26.0286 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.S.O. - - P.T.S. - Fls. 17/18: recebo como
aditamento. Anote-se. Retifique-se. No mais, atendam os autores à determinação de fls. 16, apresentando cópia de suas
certidões de nascimento atualizadas. Após, tornem conclusos para sentença. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB
144023/SP)
Processo 1006504-98.2015.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - V.P.S.C. - V.P.S. - Vistos. Recebo petição de fls. 27/27
como emenda à inicial. Anote-se. Providencie a requerente a juntada da certidão de nascimento atualizada do interditando, em
10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos certidões previstas no art. 1.735,
IV do Código Civil, e especificar se o interditando possui bens. Oficie-se ao INSS, solicitando informações sobre eventual
rendimento do interditando. Sem prejuízo, providencie a zelosa serventia pesquisa pelo sistema ARISP para verificação da
existência ou não de imóveis em nome do demandado. Ante o constante dos autos e a concordância do Ministério Público,
nomeio o requerente como curador provisório do interditando, mediante compromisso. Designo o interrogatório do interditando
para o dia 01 de março de 2016 às 14:10 HS. Oficie-se ao IMESC, para designação de dia e hora para realização de perícia.
Cite-se e intime-se, devendo o Oficial de Justiça descrever pormenorizadamente as condições e o estado em que encontrar o
interditando. O prazo para impugnação ao pedido é de 05 (cinco) dias contados da data do interrogatório. As audiências deste
Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Bairro Brasil, Itu-SP, sala de audiências da Vara da Família e
Sucessões. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Por se tratar de
processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza
o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais emendas recebidas. Defiro a
gratuidade. Int. - ADV: BENEDITO ANTONIO BARCELLI (OAB 118320/SP)
Processo 1006668-63.2015.8.26.0286 (apensado ao processo 1005584-27.2015.8.26) - Embargos à Execução - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - S.J.G. - G.C.P.G. - Requisite-se, via BAcenjud, extratos da conta informada
à fls. 2, nos meses de novembro de 2011 a janeiro de 2012, novembro de 2013 à janeiro de 2014 e novembro de 2014 à janeiro
de 2015. - ADV: SIBELI STELATA DE CARVALHO (OAB 133950/SP), ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP)
Processo 1006714-52.2015.8.26.0286 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Claudio do Canto - - Eliane
Regina Alves do Canto - Rubens Aneas - Vistas dos autos ao réu, na pessoa de seu inventariante, para: ( x ) despacho de fls.
24: “Vistos. Intime-se a inventariante dos autos de inventário (Proc. Nº 609/11), por meio de seu advogado, a se manifestar nos
presentes autos. Int.” - ADV: JOSE CARLOS ETRUSCO VIEIRA (OAB 41566/SP), WALTER FERRARI NICODEMO JR (OAB
41579/SP), ELIAS HERMOSO ASSUMPÇÃO (OAB 159031/SP)
Processo 1006718-26.2014.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.M.S.O.S. - B.O.S. - Ante o teor do estudo social
realizado, nos termos do art. 125, inc. IV do C.P.Civil, designo audiência de conciliação para o dia 14 de março de 2016, às
15h30min. Intimem-se as partes para comparecimento. - ADV: MARIA ANGELICA VIEIRA DE OLIVEIRA GATTI (OAB 146621/
SP)
Processo 1006723-14.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.R.S. - M.M.S. - Ciência do Ofício de fls. 47/61. ADV: ANDREA DE FATIMA CAMARGO (OAB 127730/SP)
Processo 1006750-94.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.C.O. - R.C.O. - Ciência do Ofício de fls. 63. ADV: THIAGO VINICIUS RODRIGUES (OAB 317257/SP)
Processo 1006832-28.2015.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - E.S. - E.J.S. - Manifestar sobre a devolução da carta
precatória cumprida negativa, fls. 66/71. - ADV: MARIA CECILIA VERDERI PIVA (OAB 249384/SP)
Processo 1006841-24.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.E.S.T. - E.A.T.
- Fls. 210/214: Cumpra-se o v. Acórdão. No mais, ante o acordo celebrado a fls. 196/197, suspendo a execução pelo período
previsto para seu cumprimento. Decorrido o prazo do acordo, manifeste-se a parte exequente sobre o seu cumprimento,
salientando-se que o silêncio será interpretado como resposta positiva e a execução será extinta pelo pagamento do débito
alimentar. - ADV: ROGERIO LUIS BINOTTO MING (OAB 262751/SP), FABIO EDUARDO CARVALHO PACHECO (OAB 121906/
SP), MÁRCIA DE FÁTIMA RUTKA DEZOPI (OAB 206267/SP)
Processo 1006883-39.2015.8.26.0286 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Liquidação / Cumprimento / Execução - Nadir da
Silva - Ivanilton Sousa de Andrade - A mera declaração de reconhecimento do filho do falecido acerca da alegada operação de
compra e venda que teria sido realizada em vida é insuficiente para o imediato acolhimento do pedido formulado. Isso porque,
conforme certidão de óbito anexada (fls. 07), o autor da herança, que constava como proprietário do veículo perante o órgão de
trânsito, era casado. Nesse sentido, na medida em que existe a possibilidade de repercussão tanto no direito de meação quanto
no direito à herança da cônjuge supérstite, para que se viabilize o deferimento da pretensão, concedo à requerente o prazo
de 10 (dez) dias para que junte ao processo declaração de concordância da viúva sobre a compra e venda e regularização da
transferência, em instrumento público ou particular com firma reconhecida. - ADV: EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO
(OAB 262620/SP)
Processo 1006948-34.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.E.S.B.C.
- M.R.C. - Vistos. Recebo petição de páginas 30/34 como emenda à inicial. Anote-se. Cite-se o alimentante, com benefícios
do artigo 172 do CPC, valendo uma via do presente como mandado de citação para que, no prazo de 03 (três) dias efetue o
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pagamento das pensões em atraso e as que vencerem no curso do processo, prove que o fez ou justifique a impossibilidade
de fazê-lo, sob pena de prisão de até 90 (noventa) dias (art. 733 do CPC). Por se tratar de processo relacionado à Família e
considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição
inicial e documentos que a instruem, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e eventuais emendas recebidas em papel. Defiro gratuidade. I.
Ciência ao MP. - ADV: JOSE CARLOS CLEMENTINO (OAB 270629/SP)
Processo 1006973-47.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.F.S. - J.F.S. - Vistas dos autos ao autor para:
manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação. - ADV: ODILA SUELI DA SILVEIRA CAMARGO
(OAB 141637/SP)
Processo 1007019-36.2015.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - J.R.C. - I.H.R.C. - Manifestar sobre o ofício. - ADV:
JULIO HENRIQUE BERIGO (OAB 274996/SP)
Processo 1007039-27.2015.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - N.C.S. - - D.R.B.S. - N.B.S. - Vistos. Recebo petição
de fls. 41/45 como emenda à inicial. Anote-se. Providencie o requerente a juntada da certidão de nascimento atualizada da
interditanda, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos certidões previstas
no art. 1.735, IV do Código Civil, e especificar se o interditando possui bens. Oficie-se ao INSS, solicitando informações sobre
eventual rendimento da interditanda. Sem prejuízo, providencie a zelosa serventia pesquisa pelo sistema ARISP para verificação
da existência ou não de imóveis em nome do demandada. Ante o constante dos autos e a concordância do Ministério Público,
nomeio o requerente como curador provisório da interditanda, mediante compromisso. Designo a entrevista da interditanda para
o dia 09 de março de 2016 às 13:30 HS, a ser realizada em sua residência. Providencie a zelosa serventia junto à Diretoria do
Fórum a disponibilização de meio de transporte. Oportunamente, de acordo com o grau de limitação da manifestação da vontade,
será analisada a necessidade da realização de estudo por equipe multidisciplinar. Face às limitações de saúde da requerida que
impedem o seu deslocamento até a sede do IMESC no município de São Paulo e diante da inexistência de médico habilitado
perante esta Vara para realização do exame tanto com o pagamento de honorários quanto subisidiados pelo Estado, desde
logo, fica deferida a realização de perícia por médico que já acompanha o paciente. Com efeito, deverá o requerente, no prazo
de 10 (dez) dias, indicar os dados do médico que irá analisar a requerida, bem como o endereço profissional e também, desde
logo apresentar os quesitos. Oportunamente, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de quesitos e, em
seguida, oficie-se ao médico para que responda todos os quesitos formulados. Cite-se e intime-se, devendo o Oficial de Justiça
descrever pormenorizadamente as condições e o estado em que encontrar o interditando. O prazo para impugnação ao pedido
é de 05 (cinco) dias contados da data do interrogatório. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Luiz
Bolognesi, s/nº, Bairro Brasil, Itu-SP, sala de audiências da Vara da Família e Sucessões. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que
grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos
do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia,
em papel, da petição inicial e eventuais emendas recebidas. Defiro a gratuidade. Desde logo, concedo o benefício da prioridade
na tramitação do feito, em razão da idade da requerida. Anote-se. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA CECILIA DE FREITAS (OAB
127177/SP)
Processo 1007164-92.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.E.O.S. - - V.O.S. - S.S. - Manifestarse sobre a certidão de fls. 49 quanto à expedição do ofício. - ADV: JULIANA MARIS SILVA (OAB 322806/SP)
Processo 1007176-09.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão - A.P.G. - L.R.A.S. - M.A.G. - Recebo petição de
fls. 47/49 como emenda à inicial. Não há dúvida que os alimentos ajustados são direcionados ao filhos. Todavia, não restou
explicitado se são intuito personae (divididos em partes iguais entre os alimentandos) ou intuito familiae (destinados globalmente
aos beneficiários). Tendo-se em vista que para se rever os alimentos em sede de tutela antecipada é necessária comprovação
inequívoca de uma mudança significativa na situação econômica das partes, suficiente para causar uma alteração no binômio
necessidade-possibilidade e, considerando que não há nos autos nenhum elemento que comprove tal situação, indefiro, por
ora, o pedido de tutela antecipada. Tendo-se em vista as alegações apresentadas às fls. 47/48, por hora, providencie a zelosa
serventia, a emissão de extrato do andamento do processo nº 1007537-26.2015.8.26.0286. Uma vez cumprida a determinação,
tornem imediatamente conclusos. Designo audiência de conciliação para o dia 07 de abril de 2016 às 13:30 HS, a ser conduzida
por conciliador, na sala de conciliação da Vara da Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil intimando-se as partes para comparecimento pessoal. Uma via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte
ré, com benefícios do artigo 172 do CPC, valendo uma via do presente como mandado de citação. Caso a conciliação não seja
obtida, será designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, observando-se, então, o rito da lei 5478/68. A parte
autora fica advertida de que o não comparecimento à audiência prévia de conciliação ou à audiência de conciliação, instrução e
julgamento a ser designada em caso de não obtenção do acordo na tentativa prévia de conciliação, implicará no arquivamento
do pedido (art. 7º da lei 5478/68). A parte ré fica advertida de que o não comparecimento à audiência prévia de tentativa de
conciliação ou à audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser designada, acompanhada de advogado, em caso de
não obtenção do acordo na tentativa prévia de conciliação, importará em revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 7º
da lei 5478/68). Sob pena de revelia, a parte ré deverá apresentar contestação por meio eletrônico até duas horas antes da
audiência de conciliação, subscrita por advogado, diante da impossibilidade de juntada de petições eletrônicas com intervenção
da unidade judiciária (artigo 10, da Resolução nº 551/2011, do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo). Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso
à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais
emendas recebidas. Defiro gratuidade. Ciência ao MP. - ADV: VANIA CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP)
Processo 1007193-45.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.R.S. - B.M.F. - Vistas dos autos a autora para:
( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação/intimação. - ADV: SORAIA APARECIDA
ESCOURA (OAB 158678/SP)
Processo 1007199-52.2015.8.26.0286 (apensado ao processo 1006910-22.2015.8.26) - Divórcio Litigioso - Dissolução C.R.A. - F.A.A. - Fls. 58/62: pedido prejudicado ante o sentenciamento do feito. Cumpra-se fls. 46. - ADV: BETRISSA PIAIA
VANCINI (OAB 348381/SP), SIDNEY EVARISTO DA SILVA JUNIOR (OAB 320736/SP)
Processo 1007410-88.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - S.P.P. - W.P. - Vistos. Recebo petição de páginas 39/40 como emenda à inicial. Anote-se. Cite-se o alimentante,
com benefícios do artigo 172 do CPC, valendo uma via do presente como mandado de citação para que, no prazo de 03 (três)
dias efetue o pagamento das pensões em atraso e as que vencerem no curso do processo, prove que o fez ou justifique a
impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de até 90 (noventa) dias (art. 733 do CPC). Por se tratar de processo relacionado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

172

à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento
da petição inicial e documentos que a instruem, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e eventuais emendas recebidas em papel. Defiro
gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP)
Processo 1007522-57.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.P.B.L. - M.V.B.L. - W.J.L. - Fls. 56/57: dê-se ciência ao executado. No mais, para análise do pedido de litigância de má-fé, aguarde-se
o desarquivamento dos autos informados às fls. 30/31. - ADV: MARIA CRISTINA MING ALARCON (OAB 307374/SP), NIVALDO
DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 122269/SP)
Processo 1007562-39.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.O.M. - B.R.M. - Dou o
processo por saneado. Oficie-se ao IMESC, solicitando a designação de local, data e hora, para a realização de perícia que
deverá ser feita pelo D.N.A., encaminhando-se as cópias das principais peças dos autos. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB
212889/SP), THIAGO VINICIUS RODRIGUES (OAB 317257/SP)
Processo 1007588-37.2015.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - I.P.F.M. - - V.P.F. - R.S.F. - Vistos. Recebo petição de páginas 25/26 como emenda à inicial. Anote-se. Cite-se o
alimentante, com benefícios do artigo 172 do CPC, valendo uma via do presente como mandado de citação para que, no
prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento das pensões em atraso, sob pena de penhora, cientificando que terá o prazo de
15 (quinze) dias para interpor embargos, independente da realização de penhora (art. 652 e seguintes do CPC). Para o caso
do pronto pagamento, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida. Por se tratar de processo relacionado à
Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento
da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino
o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais emendas recebidas. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. ADV: BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP)
Processo 1007593-59.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão - S.F.S. - N.Z.F.S. - - P.S.Z.S. - - R.Z.S. - R.A.Z.F.S. - - R.G.Z.S. - Ante a certidão de fls. 39, por se tratar de mero erro material, determino, de oficio, a retificação do
cadastro do processo no sistema informatizado para que o nome da primeira requerida passe a constar tal como lançado ou
consignado na certidão de nascimento de fls. 27. In - ADV: DEBORA DE JESUS DIAS GAZETA (OAB 326919/SP)
Processo 1007664-61.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.R.S. - A.C.G. - Vistos.
Diante da alteração das normas extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça para eventual registro de sentença declaratória
de união estável, deverá haver nos autos a comprovação de data e Registro Civil das Pessoas Naturais em que foram registrados
os nascimentos das partes, seus casamentos e, ou, uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos de seus outros cônjuges
ou companheiros, quando houver. Assim, deverá a parte autora apresentar cópia atualizada das certidões de nascimento e
casamento das partes. Designo audiência de conciliação para o dia 31 de março de 2016 às 16:00 HS, a ser conduzida por
conciliador, na sala de conciliação da Vara da Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimandose as partes para comparecimento pessoal. Uma via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré com as
advertências de lei, e os benefícios do Código de Processo Civil, arts. 172, consignando-se que o prazo para resposta é de
quinze (15) dias (art. 297 do CPC), contados a partir da citação, valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a
parte ré advertida de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados
pela parte autora (art. 285 do CPC). Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da
população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245,
§ 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel,
da petição inicial e eventuais emendas recebidas. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: ANA PAULA GERONUTTI (OAB
309037/SP)
Processo 1007716-57.2015.8.26.0286 - Divórcio Consensual - Dissolução - I.C.L.S. - - V.S. - Informar o nome e o endereço
da empregadora do requerente V. S. - ADV: ELAINE CRISTINA CECILIA DE FREITAS (OAB 127177/SP)
Processo 1007803-13.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.F.C. - - R.F.S. - - L.F.S. - R.J.S. - Vistos. Recebo
petição de fls. 32 como emenda à inicial. Anote-se. Tendo em vista que a menor já reside com a genitora, o pedido de tutela
antecipada, em relação a guarda, será analisado após contestação. Diante da prova da filiação e à míngua de maiores elementos
quanto à capacidade econômica do requerido, fixo alimentos provisórios em 30 % de seus ganhos líquidos, assim entendidos
os ganhos brutos a qualquer título, sob qualquer denominação, com exceção de verbas rescisórias, férias indenizadas e FGTS,
menos descontos obrigatórios em lei com previdência social e imposto de renda, devidos a partir da citação, a serem pagos
mediante depósito em conta bancária em nome da representante legal do menor, indicada à página 7, item “k”. Para a hipótese
de desemprego do requerido, o valor dos alimentos provisórios será de 60% do salário mínimo de vigência federal. Oficie-se
ao empregador da parte alimentante para, sob as penas do artigo 22, da Lei Especial nº 5478/68, efetuar o desconto em folha
dos alimentos e depósito em conta referida e informar o juízo por ofício o cumprimento do comando e também quais os ganhos
da parte alimentante nos últimos doze meses. Cite-se a parte ré, com as advertências de lei, e os benefícios do art. 172, do
Código de Processo Civil, consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297 do CPC), valendo uma via
do presente como mandado de citação. Fica a parte ré advertida de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos
por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285 do CPC). Desde logo, designo audiência de tentativa
de conciliação para o dia 06 de abril de 2016 às 15:30 HS. Uma via do presente vale como mandado de citação e intimação.
Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet,
o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais emendas
recebidas. Defiro gratuidade. Int. Ciência ao MP. - ADV: FABIANA LEITE DE CAMARGO FRANCISCHINELLI (OAB 247662/SP)
Processo 1007826-56.2015.8.26.0286 (apensado ao processo 1007949-54.2015.8.26) - Abertura, Registro e Cumprimento
de Testamento - Sucessões - Edna Marina Marchi - - Maria do Carmo Marchi - Aridano Marchi - Prossigam-se nos autos
principais. - ADV: JOSE CARLOS LEITE MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 136657/SP)
Processo 1007862-98.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.A.R.M. - A.S.M. - Recebo petição de páginas
37/41 como emenda à inicial. Anote-se. O pedido que visa o imediato arbitramento de aluguel do imóvel pelo requerido, por ora,
não prospera. O pleito submete-se aos requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil, que, no caso em apreço, não são
evidenciados. O instrumento particular de compromisso de venda e compra anexado (fls. 14/25) revela que, em 20 de Dezembro
de 1999, as partes tornaram-se titulares dos direitos de aquisição do imóvel nele descrito e caracterizado. Por outro lado, no
casamento celebrado em 11 de abril de 1974 foi adotado o regime da comunhão parcial de bens (fls. 39). A princípio, os direitos
de aquisição do bem passaram a integrar o patrimônio comum do casal e, consequentemente, não se vislumbra posse direta
ilegítima do requerido na alegada ocupação exclusiva do imóvel. Inexiste qualquer prova pré-constituída atual representativa de
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fato caracterizador de dano ou risco à vida ou à integridade física ou psíquica da requerente para que tenha deixado o lar
conjugal. Ressalte-se que a prática de violência doméstica pelo requerido contra a requerente mencionado na inicial, não possui
prova definida. O processo de divórcio, no bojo do qual se pretende a partilha dos bens, ainda está na fase inicial. Portanto, o
imóvel não foi partilhado. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, sob o ponto de vista patrimonial, enquanto não
consumada a partilha dos bens em razão da dissolução do vínculo matrimonial, inadmissível é o arbitramento de aluguel pelo
uso exclusivo do imóvel por um dos cônjuges em detrimento do outro. Tão-somente com a partilha é que se definirá o quinhão
de cada cônjuge sobre o patrimônio comunicado e, em decorrência dela, a reivindicação de eventual reconhecimento do direito
ao recebimento de aluguel pelo uso de bem alheio. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A
jurisprudência recente desta egrégia Corte superior é pacífica no sentido de ser devido o pagamento de aluguel ao ex-cônjuge,
após a separação judicial e a partilha de bens, pelo outro que utiliza com exclusividade o imóvel comum do casal. Incidência da
Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (...) ‘Nessa esteira, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. IMÓVEL. UTILIZAÇÃO POR UM DOS CÔNJUGES. ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA DE BENS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A
jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de aluguel a um dos cônjuges por uso exclusivo de bem imóvel comum do
casal somente na hipótese em que, efetuada a partilha do bem, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 380.473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/06/2014, DJe 13/06/2014) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FAMÍLIA.
SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL COMUM UTILIZADO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES.
RECEBIMENTO DE ALUGUEL POR UM DOS CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. PARTILHA DOS BENS. SÚMULA N.
83/STJ. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator
do feito no Tribunal em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. É possível o arbitramento de aluguel,
bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, apenas nas hipóteses em que,
decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel. 3. “Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
(Súmula n. 83/STJ). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no Ag
1424011/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL DE
PROPRIEDADE COMUM DOS CÔNJUGES. SEPARAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA DE BENS.
IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível o pedido
de arbitramento de aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges somente após a separação judicial e a
partilha dos bens. Precedentes. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantêlo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1278071/
MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013) AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO JUDICIAL RECONVENÇÃO - IMÓVEL COMUM UTILIZADO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES - INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - O conteúdo normativo do dispositivo tido por violado não foi objeto de
debate no v. Acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, nos
termos da Súmula 211 desta Corte. II - A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento
pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal apenas nas hipóteses em que, decretada a separação ou o
divórcio, e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel. III - Nos termos do artigo 1.571, III, do Código
Civil, a sociedade conjugal apenas termina pela separação judicial, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito gerador do
dever de indenizar durante a constância do casamento, sendo o uso exclusivo do imóvel decorrente de cumprimento de ordem
judicial que determinou a separação de corpos. IV - O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1212247/SP,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 12/05/2010) Depreende-se da leitura do aresto
hostilizado, que a Corte a quo sedimentou o posicionamento de ser devido o pagamento de aluguel pelo cônjuge que resida no
imóvel, fazendo uso exclusivo do bem, ao outro cônjuge somente depois de operada a partilha. (...)’” (STJ, AgRg no REsp
1377665/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015). “Arbitramento e cobrança
de alugueres do cônjuge virago pelo cônjuge varão, em razão da permanência no imóvel comum para residência com os filhos,
após a dissolução do matrimônio Divórcio litigioso Inexistência de informação de efetiva partilha de bens Massa de bens ainda
indistinta - Pagamento de alugueres pelo uso de imóvel comum para moradia da ex-mulher com os filhos comuns do casal Não
cabimento. Enquanto não formalizada a partilha dos bens do casal, subsiste a mancomunhão, inexistindo consolidação da quota
parte de cada consorte sobre o patrimônio comum e título jurídico que autorize a cobrança de alugueres contra aquele que ficou
residindo no imóvel comum. Entendimento do STJ. Apelo da ré provido, improvido o recurso do autor” (TJSP, Apelação nº
1001061-55.2014.8.26.0011, São Paulo, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares Levada, data do julgamento:
30/09/2015, V.U.). “COISA COMUM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Tutela antecipada visando o arbitramento de aluguel
provisório, relativo a imóvel ocupado exclusivamente pela ré Deferimento Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do art. 273
do CPC Imóvel que ainda não foi partilhado Verossimilhança não caracterizada, tampouco a possibilidade de dano irreparável
ou de difícil reparação - Decisão reformada Recurso provido” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2188087-18.2014.8.26.0000,
Americana, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Rossi, data do julgamento: 28/08/2015, V.U.). “BEM COMUM
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Pretensão do apelante em haver o pagamento de locativos de imóvel comum ocupado, com
exclusividade, pela recorrida Ausência, contudo, de requisito prévio e indispensável para o ajuizamento da ação de arbitramento
de aluguel, que é a delimitação da partilha em ação de divórcio, sem a qual não se pode aferir o efetivo quinhão de cada parte
no imóvel Precedentes do STJ Recurso desprovido” (TJSP, Apelação nº 0041190-83.2013.8.26.0002, São Paulo, 10ª Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. João Batista Vilhena, data do julgamento: 11/02/2014, V.U.). Assim sendo, indefiro o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela para arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem comum antes da partilha de bens.
Designo audiência de conciliação para o dia 05 de Abril de 2016 às 13:30 HS, a ser conduzida por conciliador, na sala de
conciliação da Vara da Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimando-se as partes para
comparecimento pessoal. Uma via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré com as advertências de lei,
e os benefícios do Código de Processo Civil, arts. 172, consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297
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do CPC), contados a partir da citação, valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a parte ré advertida de que,
não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285
do CPC). Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à
internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais
emendas recebidas. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP)
Processo 1007877-67.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.T.M.F. W.S.F. - Vistos. Recebo petição de páginas 21/23 como emenda à inicial. Anote-se. Cite-se o alimentante, com benefícios
do artigo 172 do CPC, valendo uma via do presente como mandado de citação para que, no prazo de 03 (três) dias efetue o
pagamento das pensões em atraso e as que vencerem no curso do processo, prove que o fez ou justifique a impossibilidade
de fazê-lo, sob pena de prisão de até 90 (noventa) dias (art. 733 do CPC). Por se tratar de processo relacionado à Família e
considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição
inicial e documentos que a instruem, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e eventuais emendas recebidas em papel. Defiro gratuidade. I.
Ciência ao MP. - ADV: FABIANO BELLÃO (OAB 340043/SP)
Processo 1008119-26.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.A.R. - J.V.R. - Emende a querente a inicial para
o fim de especificar o valor a ser fixado, a título de alimentos, tanto no caso de desemprego ou trabalho informal, quanto na
hipótese de emprego formal do alimentante, eis que não discriminado o pedido nas duas situações, bem como providenciar
a juntada da certidão de casamento atualizada. Prazo:10(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. - ADV: DENISE
APARECIDA BARON (OAB 233704/SP)
Processo 1008134-92.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.C.C. - F.J.A.C.J. - Vistos. Diante
da prova da filiação e à míngua de maiores elementos quanto à capacidade do réu, fixo os alimentos provisórios em 50% do
salário mínimo federal vigente, devidos desde a citação, valor este que deverá ser pago mediante depósito em conta bancária
em nome da representante legal dos menores, indicada à página 3, item “a”, até o dia 10 (dez) de cada mês. Designo audiência
de conciliação para o dia 06 de abril de 2016 às 15:00 HS, a ser conduzida por conciliador, na sala de conciliação da Vara da
Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimando-se as partes para comparecimento pessoal. Uma
via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré, com os benefícios do artigo 172, do CPC, valendo uma
via do presente como mandado de citação. A parte autora fica advertida de que o não comparecimento à audiência implicará
no arquivamento do pedido (art. 7º, da lei 5478/68). A parte ré fica advertida de que o não comparecimento à audiência prévia
de tentativa de conciliação ou à audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser designada, acompanhada de advogado,
em caso de não obtenção do acordo na tentativa prévia de conciliação, importará em revelia e confissão quanto à matéria de
fato (art. 7º, da lei 5478/68). Sob pena de revelia, a parte ré deverá apresentar contestação por meio eletrônico até duas horas
antes da audiência de conciliação, subscrita por advogado, diante da impossibilidade de juntada de petições eletrônicas com
intervenção da unidade judiciária (artigo 10, da Resolução nº 551/2011, do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não
possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas
Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e
eventuais emendas recebidas. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: LAIS ZOTTI MAESTRELLO (OAB 319633/SP)
Processo 1008139-17.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W.P.R.S. - I.V.S. Considerando que o requerente possui 17 anos de idade, e portanto é relativamente incapaz, deverá emendar a inicial, para o
fim de regularizar sua representação processual, devendo apresentar procuração assinada, tanto por ele quanto pela genitora.
Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. In - ADV: SARA GONZALES LOBUI (OAB 306962/SP)
Processo 1008154-83.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.G.G.O. - E.S.O.
- Vistos. Cite-se o alimentante, com benefícios do artigo 172 do CPC, valendo uma via do presente como mandado de citação
para que, no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento das pensões em atraso e as que vencerem no curso do processo,
prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de até 90 (noventa) dias (art. 733 do CPC). Por
se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que
inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial e documentos que a instruem, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas
Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e eventuais
emendas recebidas em papel. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: MARILZA DE OLIVEIRA SILVEIRA (OAB 340137/SP)
Processo 1008159-08.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.S.G.S. J.C.A.S. - Intime-se a exequente para que atenda a cota Ministerial de fls. 21, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da
inicial. In - ADV: JULIANA MARIS SILVA (OAB 322806/SP)
Processo 1008189-43.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.C.S.R. - - J.V.S.R. - L.A.S.R. Vistos. Diante da prova da filiação e à míngua de maiores elementos quanto à capacidade econômica do requerido, fixo alimentos
provisórios em 30% de seus ganhos líquidos, assim entendidos os ganhos brutos a qualquer título, sob qualquer denominação,
com exceção de verbas rescisórias, férias indenizadas e FGTS, menos descontos obrigatórios em lei com previdência social e
imposto de renda, devidos a partir da citação, a serem pagos mediante depósito em conta bancária em nome da representante
legal dos menores, indicada à página 04, item “c” Para a hipótese de desemprego do requerido, o valor dos alimentos provisórios
será de 75% do salário mínimo de vigência federal. Oficie-se ao empregador da parte alimentante para, sob as penas do artigo
22, da Lei Especial nº 5478/68, efetuar o desconto em folha dos alimentos e depósito em conta referida e informar o juízo por
ofício o cumprimento do comando e também quais os ganhos da parte alimentante nos últimos doze meses. Designo audiência
de conciliação para o dia 31 de Março de 2015 às 14:00 HS, a ser conduzida por conciliador, na sala de conciliação da Vara
da Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimando-se as partes para comparecimento pessoal.
Uma via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré, com benefícios do artigo 172, do CPC, valendo
uma via do presente como mandado de citação. Caso a conciliação não seja obtida, será designada audiência de conciliação,
instrução e julgamento, observando-se, então, o rito da lei 5478/68. A parte autora fica advertida de que o não comparecimento
à audiência prévia de conciliação ou à audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser designada em caso de não
obtenção do acordo na tentativa prévia de conciliação, implicará no arquivamento do pedido (art. 7º da lei 5478/68). A parte
ré fica advertida de que o não comparecimento à audiência prévia de tentativa de conciliação ou à audiência de conciliação,
instrução e julgamento a ser designada, acompanhada de advogado, em caso de não obtenção do acordo na tentativa prévia de
conciliação, importará em revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 7º da lei 5478/68). Sob pena de revelia, a parte ré
deverá apresentar contestação por meio eletrônico até duas horas antes da audiência de conciliação, subscrita por advogado,
diante da impossibilidade de juntada de petições eletrônicas com intervenção da unidade judiciária (artigo 10, da Resolução nº
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551/2011, do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Por se tratar de processo relacionado à
Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento
da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino
o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais emendas recebidas. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES (OAB 58246/SP)
Processo 1008219-78.2015.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.A.S. - J.E.S. - Vistos. Designo audiência de
conciliação para o dia 06 de Abril de 2016 às 16:00 HS, a ser conduzida por conciliador, na sala de conciliação da Vara da
Família e Sucessões, sito à Rua Luís Bolognesi s/n º - Bairro Brasil - intimando-se as partes para comparecimento pessoal. Uma
via do presente vale como mandado de intimação. Cite-se a parte ré com as advertências de lei, e os benefícios do Código de
Processo Civil, arts. 172, consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297 do CPC), contados a partir
da citação, valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a parte ré advertida de que, não sendo contestada a
ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285 do CPC). Por se tratar de
processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza
o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais emendas recebidas. Defiro
gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: ELZA TOME (OAB 59472/SP)
Processo 1008232-77.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Exoneração - M.S.F. - J.P.F. - Providencie o exequente
juntada de cópia da sentença que fixou os alimentos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. In - ADV:
MAURICIO DE FREITAS (OAB 85878/SP)
Processo 4001885-45.2013.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.A.S. - A.A.T.S. - Manifestar sobre a nomeação
de fls. 159/160. (Dr. Toshiteru) - ADV: MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP), TOSHITERU ABE (OAB
181683/SP)
Processo 4002235-33.2013.8.26.0286 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Benedito Antonio de Oliveira - Maria
Helena Loureiro Stoppa - - Alairton Benedito Oliveira Filho - - Antonia Benedita de Oliveira - - Maria Conceição de Oliveira
Teixeira - - Maria de Lourdes Loureiro da Silva - - Elisabete Loureiro Toquetão e outros - Alvará disponível para impressão e
cumprimento. - ADV: MAGALI FIORAVANTI (OAB 126892/SP)
Processo 4004350-27.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização D.R.S.N.A.R.S.G.S.A.R.J. - A.P.S. - Vistas dos autos ao autor para: (x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo
do mandado ou carta de citação/intimação. (Fls. 166) . - ADV: REGINALDO DIAS (OAB 309897/SP), MOISES FRANCISCO
SANCHES (OAB 58246/SP)
Processo 4004764-25.2013.8.26.0286 - Inventário - Inventário e Partilha - ALINE MÁRCIA LEITE - - MARIA EDUARDA
LEITE SPROESSER - - Juliana Tavares de Freitas Sproesser - Jose Gustavo Sproesser - Aguarde-se por 30 dias eventual
provocação. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo. - ADV: PAULA CRISTINA GONCALVES LADEIRA (OAB 127523/SP),
JOSÉ MARIA DA COSTA (OAB 204519/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITU EM 11/01/2016
PROCESSO :0000032-88.2016.8.26.0569
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 100/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: V.S.P.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000031-79.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 550/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.A.K.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0000032-64.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 551/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.P.F.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0011030-33.2012.8.26.0286
CLASSE
:AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
IP
: 167/2012 - Itu
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Roney Marcos Silveira de Moura Carro
ADVOGADO : 134655/SP - Neide Maria Vieira Borgo
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000033-49.2016.8.26.0286
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 559/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.B.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0000034-34.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 561/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.S.G.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0000035-19.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 562/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.P.B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0000036-04.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 570/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.G.V.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0000037-86.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 571/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.A.R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0003484-87.2013.8.26.0286
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
IP-Flagr.
: 96/2013 - Itu
AUTOR
: J.P.
RÉU : R.J.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0007848-34.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 5093/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.F.V.O.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0007824-06.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 4954/2015 ou - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: C.L.P.R.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0007842-27.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 4926/2015 ou - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: P.G.E.S.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000713-68.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 60/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.B.S.
ADVOGADO : 143877/SP - Cristiane Bovolon
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0004346-87.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2042/2015 ou - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: K.F.
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ADVOGADO : 47049/SP - Eduardo Silveira Arruda
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0001637-79.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 120/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: F.A.B.S.
ADVOGADO : 85493/SP - Antonio Cesar Vitorino de Almeida
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0005821-78.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 3800/2015 OU - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: C.M.S.S.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0006088-50.2015.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: C.H.V.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000444-29.2015.8.26.0286
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.G.P.
ADVOGADO : 93000/SP - Elisa Lopes
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0004936-64.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2798/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: K.F.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0007021-23.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2747/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.A.S.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0003287-64.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1659/2015 ou - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.P.M.
ADVOGADO : 269043/SP - Tais Fernanda Candiani Agape
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0007586-84.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 601/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: W.P.C.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0007585-02.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 49000/2015 ou - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: T.R.L.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0007480-25.2015.8.26.0286
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1309/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : M.C.A.
VARA:VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

177

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

178

PROCESSO :0000059-47.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 408/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.S.B.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0000060-32.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 418/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.M.C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000061-17.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 420/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000062-02.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 427/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
PROCESSO :0000063-84.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 428/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.V.N.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000064-69.2016.8.26.0286
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 429/2015 - Itu
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : S.C.R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HÉLIO VILLAÇA FURUKAWA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA CAJUEIRO VAZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0004190-02.2015.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação de documento público - A.R.C.
- Vistos, Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida à fl. 67. Com ela nos autos, tornem conclusos. Int. - ADV: VANIA
CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP)
Processo 0004992-97.2015.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Justiça Pública - Hugo
Rafael Monteiro do Nascimento - Fica o(a) Defensor(a) dativo(a) INTIMADO(A) acerca da sua nomeação nos autos em epígrafe,
bem como de que deverá apresentar resposta escrita no prazo de 10 dias. Fica consignado que as intimações da defesa serão
realizadas através da imprensa oficial (D.J.E. Diário de Justiça Eletrônico), conforme previsto no provimento nº CSM 1.492/08
do Conselho Superior da Magistratura. No prazo de 05 (cinco) dias, a defesa dativa deverá indicar, se o caso, outra modalidade
para recebimento das intimações. - ADV: MARIA LUCIA PEREIRA GUITTE (OAB 105404/SP)
Processo 0006104-04.2015.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Ronaldo Cesar Barcelli
de Oliveira - Fica o(a) Defensor(a) dativo(a) INTIMADO(A) acerca da sua nomeação nos autos em epígrafe, bem como de que
deverá apresentar resposta escrita no prazo de 10 dias. Fica consignado que as intimações da defesa serão realizadas através
da imprensa oficial (D.J.E. Diário de Justiça Eletrônico), conforme previsto no provimento nº CSM 1.492/08 do Conselho Superior
da Magistratura. No prazo de 05 (cinco) dias, a defesa dativa deverá indicar, se o caso, outra modalidade para recebimento das
intimações. - ADV: MARIELZA TADEU TEDESCHI NOGUEIRA BELATO (OAB 122592/SP)
Processo 0006271-21.2015.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Mauricio Benedito Santana
- Fica a Defensora dativa INTIMADA acerca da sua nomeação nos autos em epígrafe, bem como para apresentar resposta
escrita, no prazo legal. Fica consignada que as intimações da defesa serão realizadas através da imprensa oficial (D.J.E. Diário
de Justiça Eletrônico, conforme previsto no provimento nº CSM 1.492/08 do Conselho Superior da Magistratura. No prazo de 05
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(cinco) dias, a defesa dativa indicar, se o caso, outra modalidade para recebimento das intimações. - ADV: MARIA JOSEFINA
OLIVEIRA REZENDE (OAB 74439/SP)
Processo 0006943-29.2015.8.26.0286 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Vagner Mendes Nogueira - Vistos, Presentes os requisitos legais, recebo a denúncia oferecida contra Vagner Mendes Nogueira.
Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Comunique-se e anote-se. As preliminares suscitadas pela Defesa
dizem respeito ao mérito e não são aptas a acarretar a rejeição da denúncia. Necessário que se aguarde o final da instrução.
Na forma do art. 57, da Lei 11.343/06, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2016, às 15:50
horas. Requisite-se/intime-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fl. 94 e pela Defesa (fl. 108). Cite-se o acusado
e requisite-se a sua apresentação, consignando ser imprescindível a presença, pois será interrogado. O pedido de instauração
de incidente será analisado em audiência. No mais, cobre-se a vinda do laudo pericial toxicológico, com urgência. Ciência ao
MP e à Defesa. - ADV: ROBSON APARECIDO CAMARGO SAMPAIO (OAB 314537/SP)
Processo 0012005-55.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012005) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado R.C.L.P. - Vistos, Fl. 16: defiro. Desentranhe-se o pedido e documentos de fls. 02/09, encartando-os nos autos indicados. Após,
aguarde-se a vinda dos autos originais do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo. Int. - ADV: GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB
170939/SP)

Execuções Criminais
(3DMGM.000)
COMARCA DE ITU/SP
VARA DA VEC E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUZ DE DIREITO HÉLIO VILLAÇA FURUKAWA
EP 431.807 sentenciado Ronaldo Correa- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o sentenciado
ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto, devendo ser
expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique ciente das
restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda, justificar
suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego lícito
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Geraldo Cardoso da Silva (OAB 77.642).
EP 1113.462 sentenciado Rafael Ferreira Gomes- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o
sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Alexandre Orsi Netto (OAB 277.119).
EP 490.354 sentenciado Vinícius Fabian Lopes- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o
sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Roberto Elias Rodrigues (OAB 148.148).
EP 653.234 sentenciado Clayton Rodrigues da Cruz- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o
sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Alexandre Carvajal Mourão (OAB 250.349).
EP 1.138.738 sentenciado Fernando Conceição Oliveira- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu
o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Alexandre Carvajal Mourão (OAB 250.349).
EP 993.557 sentenciado JeffersonRoberto Aparecido de Assis - ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos
que promoveu o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado
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ao regime aberto, devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade
Penal, para que fique ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O
sentenciado deverá, ainda, justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de
residência fixa e emprego lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso
o sentenciado declare na audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já,
independentemente de novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Roberto Elias Rodriges
(OAB 148.148).
EP 579.579 sentenciado Josmar Teles Silva- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o sentenciado
ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto, devendo ser
expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique ciente das
restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda, justificar
suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego lícito
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Alexandre Carvajal Mourão (OAB 250.573).
EP 1.068.873 sentenciado Marcelo Rodrigues Guedes- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu
o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Roberto Elias Rodrigues (OAB 148.148).
EP 750.517 sentenciado Aldo José da Silva- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o sentenciado
ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto, devendo ser
expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique ciente das
restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda, justificar
suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego lícito
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Natalício Dias da Silva (OAB 212.406).
EP 1.063.901 sentenciado Lucas Vinícius Nascimento da Silva- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos
que promoveu o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado
ao regime aberto, devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade
Penal, para que fique ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O
sentenciado deverá, ainda, justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de
residência fixa e emprego lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso
o sentenciado declare na audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já,
independentemente de novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Roberto Elias Rodrigues
(OAB 148.148).
EP 893.932 sentenciado Roberto Vieira dos Santos- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o
sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Luis Rodolfo Cortez (OAB 143.996).
EP 1.108.871 sentenciado Leandro da Silva Rodrigues- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu
o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Roberto Elias Rodrigues (OAB 148.148).
EP 1.096.429 sentenciado Celso Aparecido Oliveira da Silva- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que
promoveu o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao
regime aberto, devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade
Penal, para que fique ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O
sentenciado deverá, ainda, justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de
residência fixa e emprego lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso
o sentenciado declare na audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde
já, independentemente de novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Alexandre Carvajal
Mourão (OAB 250.349).
EP 674.051 sentenciado Lucivaldo Gimaque Mendes- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu
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o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Valdecite Alves da Silva (OAB 179.803).
EP 912.709 sentenciado Noel de Oliveria Júnior- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o
sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Roberto Elias Rodrigues (OAB 148.148).
(3DMGM.001)
COMARCA DE ITU/SP
VARA DA VEC E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ DE DIREITO HÉLIO VILLAÇA FURUKAWA
EP 444.697 sentenciado Jaime Honorato da Silva- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu o
sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare na
audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente de
novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). Natalício Dias da Silva (OAB 212.406).
EP 494.820 sentenciado Alexandre Roberto Paes Martins- ciência à defesa da r. sentença proferida nos autos que promoveu
o sentenciado ao regime aberto...pelo exposto, com fundamento no art. 112 da LEP, promovo o sentenciado ao regime aberto,
devendo ser expedido ofício de recâmbio em seu favor e realizada audiência de advertência na Unidade Penal, para que fique
ciente das restrições impostas e que dê início formal ao cumprimento da reprimenda em liberdade. O sentenciado deverá, ainda,
justificar suas atividades no Juízo da Execução Criminal competente e apresentar o comprovante de residência fixa e emprego
lícito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Caso o sentenciado declare
na audiência admonitória residir em Comarca diversa, determino a remessa dos autos ao Juízo desde já, independentemente
de novo despacho, providenciando a serventia o necessário. P.R.I.C. ADV: Dr(a). João Inácio Sbompato de Campos (OAB
294.366).

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620.
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor de ITU: Ações dirigidas a varas
não digitais ou a varas digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de petição inicial – petições
intermediárias.
NUMERO DO PROTOCOLO
1000087-95.2016.8.26.0286

CLASSE
Carta Precatória

ASSUNTO
Citação

ADVOGADO
Sérgio Correa Barbosa

Nº ORDEM
192.545

UF
SP

ITUVERAVA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO BREDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO GIMENES DE MATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0003806-67.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Evicção ou Vicio Redibitório - Sônia
Maria Vasques - Eletrozema Ltda - Vistos. Designo audiência de instrução para o dia 22 de fevereiro de 2016, às 11h30min.
Os advogados das partes providenciarão o comparecimento de seus clientes. As testemunhas, até o máximo de três para cada
parte, comparecerão à audiência levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante
esta, se assim for requerido. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo cinco
dias antes do ato. O comparecimento pessoal da parte à audiência é obrigatório. Se o autor deixar de comparecer, o processo
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será extinto, sem apreciação de mérito; não comparecendo o(s) réu(s), reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido
inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. As partes deverão ser cientificadas das advertências. Intime-se as
testemunhas arroladas às fls. 137. Intime-se. - ADV: MARCELO DUARTE (OAB 82351/MG), DANIELA VENTUROSO GALINDO
(OAB 323532/SP)
Processo 0004690-62.2015.8.26.0288 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001616-46.2012.8.26.0242
- Juizado Especial Cível e Criminal) - Justiça Pública - Jefferson Saturnino dos Santos - Vistos. 1. Para o cumprimento do ato
deprecado, designo audiência preliminar para o dia 16 de FEVEREIRO p.f., às 18h00min. 2. Intime(m)-se o(s) autor(es) do(s)
fato(s), cientificando-o(s) de que poderá(ão) comparecer acompanhado(s) de advogado(s) de sua(s) confiança(s) e que, na falta
desse(s), ser-lhe-á(ão) designado(s) um advogado dativo pelo juízo. 3. Comunique-se, por e-mail, ao Juízo deprecante a data
e o horário designados. 4. Cientifique o digno representante do Ministério Público. - ADV: RODRIGO GARCIA JACINTO (OAB
147741/SP)

JABOTICABAL
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JABOTICABAL EM 11/01/2016
PROCESSO :1000034-02.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jaildo Luiz de Almeida
ADVOGADO : 140426/SP - Isidoro Pedro Avi
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:4ª VARA
PROCESSO :1000030-62.2016.8.26.0291
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 81762/SP - Luiz Joaquim Bueno Trindade
REQDO
: R Garcia da Silva Girio
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000035-84.2016.8.26.0291
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Luiz Carlos Corregliano
ADVOGADO : 112602/SP - Jeferson Iori
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:4ª VARA
PROCESSO :1000036-69.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Olívia da Costa Geraldo Martins Rossetti
ADVOGADO : 331179/SP - Mayara Venturini Vidal
REQDO
: Passaredo Transportes Aéreos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000039-24.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: João Roberto Assumpção Pedro
ADVOGADO : 212737/SP - Danila Manfré Nogueira Borges
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:4ª VARA
PROCESSO :1000040-09.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wanderley Caldeira Pereira
ADVOGADO : 41810PR - Cleverson Marcel Sponchiado
REQDO
: Banco Gmac S/A
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000041-91.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Antonia Valdevina da Silva Paixão
ADVOGADO : 215488/SP - Willian Delfino
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:4ª VARA
PROCESSO

:1000044-46.2016.8.26.0291
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Magdalena Guariglia
ADVOGADO : 266885/SP - Rodrigo Manolo Pereira
REQDO
: Telefônica Brasil S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000045-31.2016.8.26.0291
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Celso Tucci Gonçalves
ADVOGADO : 327482/SP - Ana Catarina Piffer Gonçalves
REQDA
: Josana Carla da Silva Ferreira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000047-98.2016.8.26.0291
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Eliana Aparecida de Oliveira Marangoni
ADVOGADO : 194444/SP - Roberto Luis Ariki
IMPTDO
: Diretora do Departamento de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Jaboticabal
VARA:4ª VARA
PROCESSO :1000048-83.2016.8.26.0291
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.A.A.
ADVOGADO : 296087/SP - Mariane Carolina de Marco Batista da Silva
REQDO
: G.H.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000046-16.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valter Luiz Canal
ADVOGADO : 277512/SP - Murilo Roberto Lucas Faria
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000049-68.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Valceyr Rodrigues de Amorim
ADVOGADO : 215488/SP - Willian Delfino
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:4ª VARA
PROCESSO :1000037-54.2016.8.26.0291
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Viviane Pinto Fonseca dos Santos
ADVOGADO : 338592/SP - Degmar Aparecido dos Santos
REQDO
: Banco Santander
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

4ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO TIAGO JORGE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIMAR GUEDES DE PAULA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 1001573-37.2015.8.26.0291 - Produção Antecipada de Provas - Provas - Sandra Regina Venâncio de Araújo PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - Lucio Flavio Justiniano Ribeiro - Ciência às partes que foi agendado para o
próximo dia 19/01/2016 a 2ª vistoria no imóvel pelo perito Lúcio Flávio Justiniano Ribeiro. Observo que não houve tempo hábil
para intimação das partes para comparecimento à 1ª vistoria (fls. 70). Providenciem as partes, até a data da vistoria, a juntada
aos autos dos documentos solicitados às fls. 73, item D, pelo perito. Sem prejuízo providencie o réu o comparecimento do
assistente técnico indicado à fls. 68 para acompanhamento do trabalho pericial. - ADV: GUILHERME HAUCK (OAB 181626/SP),
CARLOS AUGUSTO DIAS LACERDA (OAB 327280/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JABOTICABAL EM 11/01/2016
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PROCESSO :0000041-11.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 222/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : P.J.L.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000047-18.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 379/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.G.S.L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000048-03.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 399/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.M.F.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000049-85.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 393/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.S.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000050-70.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 387/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.E.F.M.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000051-55.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 390/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000052-40.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 374/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.S.C.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000066-24.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 298/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.P.P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000054-10.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 368/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000055-92.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 317/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000053-25.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 365/2015 - Jaboticabal
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AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.P.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000056-77.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 371/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.E.M.J.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000057-62.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 377/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.A.M.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000058-47.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 380/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.C.C.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000059-32.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 386/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.M.N.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000060-17.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 391/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.P.S.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000061-02.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 369/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.S.G.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000062-84.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 372/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.D.S.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000063-69.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 378/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: I.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000064-54.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 388/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.A.O.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000065-39.2016.8.26.0291
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 381/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:3ª VARA

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

185

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

186

PROCESSO :0000083-60.2016.8.26.0291
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 94/2015 - Jaboticabal
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.B.F.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE LUÍS GALVÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JARBAS HOMEM JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0004632-50.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELEINE
ASSIS PINHO MACRI - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certificado o
trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando a serventia o
seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos. - ADV: RITA DE
CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP)
Processo 0004657-63.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer EDELENA SINEIDA VOLPE DELGADO - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Certificado o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando
a serventia o seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos. ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), EDUARDO CANIZELLA JUNIOR (OAB 289992/SP)
Processo 0004725-13.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer APARECIDA SEBASTIÃO JORGE - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Certificado o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando
a serventia o seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos.
- ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL (OAB 259303/SP)
Processo 0004728-65.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARCIA
REGINA SACCO DE OLIVEIRA - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Defiro o requerimento de fls.60. Intimem-se novamente as rés, na pessoa de seus procuradores, para cumprirem a tutela
concedida nos autos, providenciando a compra e entrega à autora do medicamento descrito na inicial, no prazo de 10 dias. Para
o caso de descumprimento, fixo desde logo multa no valor da medicação pleiteada, a ser recolhido mensalmente em favor da
autora, até o efetivo cumprimento. - ADV: ALDA EVELINA TEIXEIRA PENTEADO (OAB 102733/SP), RITA DE CASSIA MORANO
CANDELORO (OAB 90634/SP)
Processo 0004898-37.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer ALBERTINA DE JESUS PAIVA PINHEIRO - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Certificado o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando
a serventia o seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos. ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP)
Processo 0004925-20.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUCIANA
GUERREIRO MORANDIN - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certificado
o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando a serventia o
seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos. - ADV: RITA DE
CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), EDUARDO CANIZELLA JUNIOR (OAB 289992/SP)
Processo 0004926-05.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LAZARO
BARBOSA - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certificado o trânsito em
julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando a serventia o seu devido
encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos. - ADV: RITA DE CASSIA
MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP)
Processo 0004974-61.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PATRICIA
TORRES PAULINIO SANTAGUITA - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Certificado o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando
a serventia o seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos.
- ADV: DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/
SP)
Processo 0005122-72.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer AGOSTINHO HONORATO - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certificado
o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando a serventia
o seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos. - ADV:
EDUARDO CANIZELLA JUNIOR (OAB 289992/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP)
Processo 0005136-56.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JURACI
MARIA DA COSTA BRINDOLAN - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAUL0 Certificado o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando
a serventia o seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos.
- ADV: DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/
SP)
Processo 0005234-41.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer LUCAS PRADO MENEZES - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Defiro o
requerimento retro. Intimem-se novamente as rés, na pessoa de seus procuradores, para cumprirem a tutela definitiva concedida
nos autos, providenciando a compra e entrega ao autor do medicamento descrito na inicial, no prazo de 10 dias. Para o caso
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de descumprimento, fixo desde logo multa no valor da medicação pleiteada, a ser recolhido mensalmente em favor do autor,
até o efetivo cumprimento. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), DANIEL CARMELO PAGLIUSI
RODRIGUES (OAB 174516/SP)
Processo 0005717-71.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer CONCEIÇÃO APARECIDA FREIRE - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Certificado o trânsito em julgado da sentença, expeçam-se ofícios de tutela definitiva às Fazendas requeridas, providenciando
a serventia o seu devido encaminhamento. Após, não havendo notícias do descumprimento da ordem, arquivem-se os autos. ADV: MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP)
Processo 0005717-71.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer CONCEIÇÃO APARECIDA FREIRE - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Expeçam-se os ofícios, nos termos do r. despacho de fls.64. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP),
MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/SP)
Processo 0007748-64.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADAIR
DE JESUS AGOSTINHO - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Diante da
informação de fls. 87, solicite-se eventual certidão de óbito em nome do autor, através do sistema ARPEN. Oportunamente,
voltem conclusos. Int. - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO
(OAB 90634/SP)
Processo 0007748-64.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADAIR
DE JESUS AGOSTINHO - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos.
Considerando que o feito já foi sentenciado, inclusive com trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas e
formalidades de praxe. Int. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI
(OAB 150264/SP)
Processo 0007805-82.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA
CECILIA PINTO MACHADO LEAL - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO Defiro o requerimento de fls.51. Intimem-se as Fazendas, na pessoa de seus procuradores, para cumprirem a tutela concedida
nos autos, providenciando a compra e entrega à autora do medicamento descrito na inicial, no prazo de 10 dias. Para o caso
de descumprimento, fixo desde logo multa no valor da medicação pleiteada, a ser recolhido mensalmente em favor da autora,
até o efetivo cumprimento. - ADV: EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO
(OAB 90634/SP)
Processo 0007874-17.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer JUVENAL VICENTE DA SILVA - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos.
Respeitado o entendimento da I. Representante do Ministério Público, entendo desnecessária a juntada do pedido administrativo
nesta fase processual. Foi demonstrada a necessidade do medicamento, o que, por si só, justifica a procedência do pleito.
Contudo, não havendo prova nos autos de que a família do autor é carente e não reúne condições de adquirir a medicação
indicada na inicial, determino a realização de estudo social na residência da parte autora, pelo setor técnico da Prefeitura
municipal local, devendo a assistente social informar ao Juízo: a) a constituição da família do autor (número de integrantes
e grau de parentesco); b) a renda familiar se houver, indicando qual integrante recebe valores e a que título; c) modo de
sobrevivência da família (se depende de terceiros); d) a condição do imóvel em que vive a parte autora (se próprio ou alugado,
se possui móveis, aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, e condições de conservação atuais); e) condição sócio-econômica
da parte autora (classe miserável, pobre, média ou rica); f) se a família da parte autora participa de algum programa social dos
governos Federal, Estadual ou Municipal, em caso positivo indicar o programa; g) as condições de saúde da parte requerente,
com informações sobre sua rotina e sobre o uso de medicamentos e aparelhos de finalidade médica (quantidade, periodicidade,
custos); h) outras informações que entender necessárias. Com o laudo nos autos, dê-se nova vista ao Ministério Público e,
após, voltem conclusos. Int. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), DANIEL CARMELO PAGLIUSI
RODRIGUES (OAB 174516/SP)
Processo 0007878-54.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARTA
MISSIANO DA SILVA NATARELI - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 23. Para o caso de descumprimento,
fixo desde logo multa no valor correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser
recolhido mensalmente em favor da parte autora. Intimem-se as Fazendas demandadas do teor da presente decisão, na pessoa
de seus procuradores, via Diário da Justiça. Oportunamente, após vista ao Ministério Público, voltem conclusos para prolação
de sentença. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB
264902/SP)
Processo 0007994-60.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer MARILDA DOS SANTOS SOUSA ROCHA - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - Vistos. Respeitado o entendimento da I. Representante do Ministério Público, entendo desnecessário o requerimento
administrativo nesta fase processual. Foi demonstrada a necessidade do medicamento, o que, por si só, justifica a procedência
do pleito. Contudo, não havendo prova nos autos de que a família do autor é carente e não reúne condições de adquirir a
medicação indicada na inicial, determino a realização de estudo social na residência da parte autora, pelo setor técnico da
Prefeitura municipal local, devendo a assistente social informar ao Juízo: a) a constituição da família do autor (número de
integrantes e grau de parentesco); b) a renda familiar se houver, indicando qual integrante recebe valores e a que título; c)
modo de sobrevivência da família (se depende de terceiros); d) a condição do imóvel em que vive a parte autora (se próprio ou
alugado, se possui móveis, aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, e condições de conservação atuais); e) condição sócioeconômica da parte autora (classe miserável, pobre, média ou rica); f) se a família da parte autora participa de algum programa
social dos governos Federal, Estadual ou Municipal, em caso positivo indicar o programa; g) as condições de saúde da parte
requerente, com informações sobre sua rotina e sobre o uso de medicamentos e aparelhos de finalidade médica (quantidade,
periodicidade, custos); h) outras informações que entender necessárias. Com o laudo nos autos, dê-se nova vista ao Ministério
Público e, após, voltem conclusos. Int. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), JOAO FERNANDO
OSTINI (OAB 115989/SP)
Processo 0008119-28.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- CAROLINA SCHAFAUZER DE OLIVEIRA - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 18. Para o caso de
descumprimento, fixo desde logo multa no valor correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido
inicial, a ser recolhido mensalmente em favor da parte autora. Intimem-se as Fazendas demandadas do teor da presente decisão,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

188

na pessoa de seus procuradores, via Diário da Justiça. Oportunamente, após vista ao Ministério Público, voltem conclusos para
prolação de sentença. - ADV: MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO
(OAB 90634/SP)
Processo 0008271-76.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Neide
Aparecida Pereira da Silva Pellegrini - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 25. Para o caso de descumprimento,
fixo desde logo multa no valor correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser
recolhido mensalmente em favor da parte autora. Expeçam-se ofícios às Fazendas requeridas. - ADV: RITA DE CASSIA
MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP)
Processo 0008418-05.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANTONIO
IRANE - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Concedo o prazo adicional de
20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 21. Para o caso de descumprimento, fixo desde logo multa no valor
correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser recolhido mensalmente em favor
da parte autora. Intimem-se as Fazendas demandadas do teor da presente decisão, na pessoa de seus procuradores, via Diário
da Justiça. Oportunamente, após vista dos autos ao Ministério Público, voltem conclusos para prolação de sentença. - ADV:
RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), EDUARDO CANIZELLA JUNIOR (OAB 289992/SP)
Processo 0008419-87.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA
ODILA AUGUSTO PIEDADE IRANE - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 19. Para o caso de descumprimento,
fixo desde logo multa no valor correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser
recolhido mensalmente em favor da parte autora. Expeçam-se ofícios às requeridas. - ADV: TIAGO ANTONIO PAULOSSO
ANIBAL (OAB 259303/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP)
Processo 0008570-53.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA
ODETE DE SOUZA - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Concedo o prazo
adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 40. Para o caso de descumprimento, fixo desde
logo multa no valor correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser recolhido
mensalmente em favor da parte autora. Intimem-se as Fazendas demandadas do teor da presente decisão, na pessoa de
seus procuradores, via Diário da Justiça. Oportunamente, após vista ao Ministério Público, voltem conclusos para prolação de
sentença. - ADV: EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP)
Processo 0008575-75.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA
APPARECIDA GOMES MIQUELIN - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 17. Para o caso de descumprimento,
fixo desde logo multa no valor correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser
recolhido mensalmente em favor da parte autora. Expeçam-se ofícios às Fazendas requeridas. - ADV: TIAGO ANTONIO
PAULOSSO ANIBAL (OAB 259303/SP), RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP)
Processo 0008576-60.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer MAURILIO AMARAL DIAS - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Concedo o
prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls.11. Para o caso de descumprimento, fixo desde
logo multa no valor correspondente ao custo mensal do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser recolhido
mensalmente em favor da parte autora. Intimem-se as Fazendas demandadas do teor da presente decisão, na pessoa de
seus procuradores, via Diário da Justiça. Oportunamente, após vista ao Ministério Público, voltem conclusos para prolação de
sentença. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB
264902/SP)
Processo 0008577-45.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SALETE
MARIA RONCATO MORETTE - FAZENDA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Concedo
o prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da liminar concedida às fls. 26. Para o caso de descumprimento, fixo
desde logo multa no valor correspondente ao custo mensal do tratamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser recolhido
mensalmente em favor da parte autora. Intimem-se as Fazendas demandadas do teor da presente decisão, na pessoa de
seus procuradores, via Diário da Justiça. Oportunamente, após vista ao Ministério Público, voltem conclusos para prolação de
sentença. - ADV: LEONARDO LATORRE MATSUSHITA (OAB 228671/SP), MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/
SP)
Processo 0008578-30.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VICTOR
RAMON DE SOUZA SOARES representado por sua genitora Ana Caroline de Souza Augusto - FAZENDA MUNICIPAL DE
JABOTICABAL - - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento da
liminar concedida às fls. 18. Para o caso de descumprimento, fixo desde logo multa no valor correspondente ao custo mensal
do medicamento, conforme indicado do pedido inicial, a ser recolhido mensalmente em favor da parte autora. Intimem-se as
Fazendas demandadas do teor da presente decisão, na pessoa de seus procuradores, via Diário da Justiça. Oportunamente,
após vista dos autos ao Ministério Público, voltem conclusos para prolação de sentença. - ADV: RITA DE CASSIA MORANO
CANDELORO (OAB 90634/SP), SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS (OAB 300732/SP)
Processo 0010422-49.2014.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - Bruno Henrique de
Aguiar Cristofani - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Deverá o(a)(s) requerente(s) manifestar-se nos autos, em
impugnação, sobre a(s) contestação(ões) apresentada(s) pelo(a)(s) requerido(a)(s), no prazo de 10(dez) dias. - ADV:
LEONEL AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA (OAB 339092/SP), MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/SP)
Processo 1000904-81.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Rogério Cordeiro Lopes - - Mario Sérgio Beloni - - Marcelo Luis Fernandes - - Carlos Donizeti da Silva - - Paulo Cesar
Barbosa da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Defiro o requerido em petição retro. Proceda a serventia a devida
retificação. - ADV: SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP)
Processo 1001509-27.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Servidor Público Civil - Ivomar Marcos
Cavagna - Fazenda Municipal de Jaboticabal - Nos termos do Enunciado n.º 15 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos
Juizados Especiais Cíveis da Capital e no Encontro de Juízes de Juizados Especiais e Colégios Recursais, delibero em não
designar, neste momento processual, audiência de tentativa de conciliação e de recebimento de contestação. Ao invés disso,
determino a CITAÇÃO da requerida por todo conteúdo da ação, bem como para que, querendo, apresente contestação ao
pedido no prazo de 30 dias, sob pena de revelia. Também, nos termos do Enunciado n.º 76 do FONAJEF., fica essa Fazenda
cientificada de que, caso tenha proposta de acordo para a presente ação, deverá ofertá-la em preliminar na própria contestação,
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salientando que a apresentação de proposta de conciliação não induz a confissão. - ADV: ROBERTO LUIS ARIKI (OAB 194444/
SP)
Processo 1001735-32.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Férias - Carlos Donizete da Silva - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Nos termos do Enunciado n.º 15 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados
Especiais Cíveis da Capital e no Encontro de Juízes de Juizados Especiais e Colégios Recursais, delibero em não designar,
neste momento processual, audiência de tentativa de conciliação e de recebimento de contestação. Ao invés disso, determino a
CITAÇÃO da requerida por todo conteúdo da ação, bem como para que, querendo, apresente contestação ao pedido no prazo
de 30 dias, sob pena de revelia. Também, nos termos do Enunciado n.º 76 do FONAJEF., fica essa Fazenda cientificada de que,
caso tenha proposta de acordo para a presente ação, deverá ofertá-la em preliminar na própria contestação, salientando que a
apresentação de proposta de conciliação não induz a confissão. - ADV: EURÍPEDES APARECIDO ALEXANDRE (OAB 232615/
SP), JOÃO BAPTISTA CATALANI NETO (OAB 332639/SP)
Processo 1001782-06.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução
- Maria Aparecida Marcolino Sciarra - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Expeça-se mandado de citação para
a Fazenda, nos termos do artigo 730 do C.P.C., observando que possui o prazo de 10 dias, contados da juntada aos autos
da prova da citação, para opor embargos, ou efetuar o pagamento da dívida. - ADV: ANDRE GUSTAVO HERNANDES (OAB
243840/SP), MARIA JULIA TROMBINI PADOVANI (OAB 356776/SP)
Processo 3000538-76.2013.8.26.0291/01 - Requisição de Pequeno Valor - Jarbas Homem Junior - FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - Vistos. Certifique a serventia se os dados da requisição estão de acordo com os termos do Comunicado SPI
nº 64/2015. Caso positivo, expeça ofício requisitório. Após, aguarde sua quitação, certificando nos autos principais. Intime. ADV: ROBERTO LUIS ARIKI (OAB 194444/SP)

JACAREÍ
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JACAREÍ EM 11/01/2016
PROCESSO :1000093-84.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cradle Investiments S.a.
ADVOGADO : 305568/SP - Danilo Nogueira de Almeida
REQDO
: Antonio Aparecido Simões
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000095-54.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Francisco Ventura Batista
ADVOGADO : 291552/SP - Jose Francisco Ventura Batista
REQDO
: CLARO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000100-76.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Radiadores Vale do Paraiba Ltda Me
ADVOGADO : 344617/SP - Tito Ribeiro Marques Filho
REQDO
: Odontoprev S.A.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000091-17.2016.8.26.0292
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: D.C.
ADVOGADO : 326351/SP - Silvia Palácio de Almeida
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000092-02.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Janlui da Silva Lacerda
ADVOGADO : 205901/SP - Letícia de Cássia Rodrigues Pinto
REQDO
: Julio Marins Martinez Moreno
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1009557-69.2015.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gamaliel Inacio do Rosario
ADVOGADO : 103693/SP - Waldir Aparecido Nogueira
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000096-39.2016.8.26.0292
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: S.G.A.
ADVOGADO : 221162/SP - Cesar Guidoti
REQDO
: R.M.J.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000097-24.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida Guidoti
ADVOGADO : 221162/SP - Cesar Guidoti
REQDO
: Ronald Marques Junior
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000051-52.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Julio Cesar Gramacho dos Reis
REQDO
: MRV Engenharia e Participações S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000098-09.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: I.C.S.
ADVOGADO : 12893/PI - MARCUS VINÍCIUS CARVALHO DA SILVA SOUSA
REQDO
: A.A.O.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000099-91.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: F.C.
ADVOGADO : 355544/SP - Lucas Justino Ferreira
EXECTDO
: M.J.N.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000111-08.2016.8.26.0292
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: S.F.R.
ADVOGADO : 179632/SP - Marcelo de Morais Bernardo
REQDO
: J.L.R.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000104-16.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Claudia Aparecida Caetano da Silva Bitencourt
ADVOGADO : 293580/SP - Leonardo Augusto Nogueira de Oliveira
REQDO
: Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda Epp
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000110-23.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Parque Mirante do Vale
ADVOGADO : 222699/SP - Alexandre da Silva Machado
REQDO
: S A J Diniz Contrutora e Incorporadora
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000112-90.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Tereza Gonçalves da Silva
ADVOGADO : 179632/SP - Marcelo de Morais Bernardo
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000123-22.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Linda Cristian da Silva
ADVOGADO : 173957/SP - Carla Helena Ferrari Pennelli
REQDO
: Magazine Luíza S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000126-74.2016.8.26.0292
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Ricardo Caetano da Silva
ADVOGADO : 117372/SP - Marta de Almeida Pereira
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000117-15.2016.8.26.0292
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: L.F.A.S.
ADVOGADO : 311112/SP - Jorge Alfredo Cespedes Campos
REQDA
: A.R.B.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000101-61.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Benedito Catarino Pinheiro
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000129-29.2016.8.26.0292
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : I.M.A.
ADVOGADO : 368108/SP - Christopher Michael Gimenez
ALIMENTANTE
: F.J.A.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000102-46.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Cistina Barboza
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000134-51.2016.8.26.0292
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco J. Safra S/A
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDA
: Priscilla Dias Jordan
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000137-06.2016.8.26.0292
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Edvaldo Bernardino de Brito
ADVOGADO : 117372/SP - Marta de Almeida Pereira
REQDO
: Mario Gomes de Lima
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000053-22.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Helder Miguel de Melo
REQDO
: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000142-28.2016.8.26.0292
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: F.P.
ADVOGADO : 130744/SP - Marisa Aparecida Migli
REQDA
: M.A.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000105-98.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: João Carlos Machado Dias
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000103-31.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Eder Fani Ramos Vasconcelos
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1000106-83.2016.8.26.0292
:EXECUÇÃO FISCAL
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
: 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
: Valter Rodrigues Machado
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VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000107-68.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Valter Rodrigues Machado
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000108-53.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Vanildo Ferreira de Oliveira
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000109-38.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Wanderlei Martins Viana
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000113-75.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Edna Donizete Moraes Santos
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000114-60.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Enoque Ramos dos Santos
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000115-45.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Eulina Teixeira da Silva
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000116-30.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Fernando Cesar Pereira
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000118-97.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Francisco Rodrigues
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000120-67.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Jânio de Paula
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000058-44.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ana Rocha dos Reis
REQDO
: Jorge dos Santos Fujarra
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:1000121-52.2016.8.26.0292
:EXECUÇÃO FISCAL
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
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ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Joana Darc Coupe
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000122-37.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: João de Oliveira Dias
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000124-07.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: José Alves Cordeiro Neto
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000125-89.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: José N. Silva
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000127-59.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Letícia Garelha Lopes
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000119-82.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Geraldo Castilho
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000128-44.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Marcio Machado
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000131-96.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Maria da Luiz Bernardo Araújo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000130-14.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Maria Audelina da S. Giacomini
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000132-81.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Maria de Lurdes
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000133-66.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Maria do Socorro Lopes
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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PROCESSO :1000135-36.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Nelson Benedicto Rezende
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000136-21.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Nardina Machado Figueiredo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000062-81.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Janaina da Cunha Paulista
REQDO
: VIA VAREJO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000138-88.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Paes de Lima Construção
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000139-73.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Paulo Cezar Montalto
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000140-58.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Pedro Rodrigues da Cunha
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000141-43.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Rogerio Romero
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000143-13.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Rose Pereira de Barros
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000144-95.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Silvio Aparecido da Silva
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000145-80.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Tales Geraldo Zordan Ramos
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1000146-65.2016.8.26.0292
:EXECUÇÃO FISCAL
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
: 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
: Walter Cesar Ferreira
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VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000147-50.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Wanderley Rodrigues da Silva
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000148-35.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Wilian Sena Obregon
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000149-20.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDO
: Ademar Donizetti da Silva
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000150-05.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JACAREÍ
ADVOGADO : 126605/SP - Rosa Maria de Faria Andrade
EXECTDA
: Zilda Longo Martins
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000156-12.2016.8.26.0292
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Tatiana Nascimento Pereira
ADVOGADO : 238303/SP - Roselene Aparecida Muniz Araujo
REQDO
: João Mario Faria Pereira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000063-66.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Viviane Cristina de Souza Pimentel
REQDO
: Loja Cem S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000064-51.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
REQDA
: Luciana Maia
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000161-34.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROTESTO
REQTE
: Supermercado Shibata Ltda
ADVOGADO : 43221/SP - Makoto Endo
REQDO
: Industria Comercio e Representações Lider Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000158-79.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paulo Henrique Monteiro Cursino
ADVOGADO : 322603/SP - Wellington Barbosa dos Santos
REQDO
: Ympactus Comerc Ial Ltda (telexfree)
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000151-87.2016.8.26.0292
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Anderson Alexandre Paulino
ADVOGADO : 288520/SP - Elaine Cristina Machado Camara
INVTARDO
: Valdir Paulino
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000152-72.2016.8.26.0292
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
: Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Parque Mirante do Vale
: 222699/SP - Alexandre da Silva Machado
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REQDA
: Sandra Maria Garcia de Oliveira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000094-69.2016.8.26.0292
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: Natanael Morgado Palau
ADVOGADO : 156880/SP - Maricí Correia
HERDEIRO
: Valdir Morgado Palau
ADVOGADO : 156880/SP - Maricí Correia
INVTARDO
: Brasilio Palau
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000153-57.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Júlio da Silva
ADVOGADO : 106301/SP - Naoko Matsushima Teixeira
REQDO
: Instituto Nacional de Seguro Social
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000154-42.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cláudio Mistrello
ADVOGADO : 106301/SP - Naoko Matsushima Teixeira
REQDO
: Inss - Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000155-27.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: L.A.M.
ADVOGADO : 293820/SP - Isi Renata Machado Saldão Duanetto
EXECTDO
: J.R.M.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000157-94.2016.8.26.0292
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Glass Vale Indústria e Comércio de Vidro Ltda
ADVOGADO : 346868/SP - Ana Paula Silvano
REQDO
: José Donzilio Pedro Junior Pj
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000165-71.2016.8.26.0292
CLASSE
:NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
REQTE
: Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Parque Mirante do Vale
ADVOGADO : 222699/SP - Alexandre da Silva Machado
REQDO
: João Roberto Martins dos Reis
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000160-49.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Naoko Matsushima Teixeira
ADVOGADO : 106301/SP - Naoko Matsushima Teixeira
EXECTDA
: Janaina Aparecida Martins
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000162-19.2016.8.26.0292
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Naoko Matsushima Teixeira
ADVOGADO : 106301/SP - Naoko Matsushima Teixeira
EXECTDA
: Edivana dos Santos Cruz
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000163-04.2016.8.26.0292
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Isofec Ar Condicionado Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000159-64.2016.8.26.0292
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ADVOGADO : 234568/SP - Lucilene Queiroz O’ Donnell Alván
EMBARGDO : José Ribeiro de Souza
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000164-86.2016.8.26.0292
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: T.A.G.F.S.
ADVOGADO : 292452/SP - Morgana D’addea Aparecido
REQDO
: S.S.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000166-56.2016.8.26.0292
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Cristiano Idalgo Leite
ADVOGADO : 163430/SP - Emerson Donisete Temoteo
EMBARGDO : Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer - Cooperembraer
ADVOGADO : 120959/SP - Aldigair Wagner Pereira
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000168-26.2016.8.26.0292
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : U.G.F.
ADVOGADO : 296146/SP - Elaine Carvalho de Aquino
ALIMENTANTE
: J.F.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000169-11.2016.8.26.0292
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Andrea Suelen Aparecida de Lima Santos
ADVOGADO : 210226/SP - Mario Sergio Silverio da Silva
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:3ª VARA CÍVEL

PETIÇÕES INICIAIS NÃO DISTRIBUÍDAS
PROTOCOLOS DIGITAIS REJEITADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL
DE JUSTIÇA Nº 119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor da Comarca de Jacareí.
MOTIVOS:
Ações dirigidas a varas não digitais. (1)
Ações dirigidas a varas digitais de outras Comarcas do Estado. (2)
Documentos desprovidos de petição inicial. (3)
Petição Intermediária. (4)
Número do protocolo

Classe

Advogado

OAB

Motivo

1000089-47.2016.8.26.0292

Execução de Alimentos

Luiz Lourenço Lencioni Pereira

136117/SP

4

1000167-41.2016.8.26.0292

Procedimento do Juizado

Alexandre da Silva Machado

222699/SP

2

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA MARIA PACINE SCHINKAREW
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000655-04.2002.8.26.0292 (292.01.2002.000655) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Banco do Brasil Sa
- Francesco Caterina e outros - Vistos. Fls. 570 e 573: defiro os bloqueios, via Bacenjud e Renajud, devendo a parte autora
juntar a taxa devida para o ato, conforme consignado abaixo. Defiro ainda, a intimação dos réus, na pessoa de seu patrono,
pela publicação da imprensa (DJE), a fim de que nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 20% sobre o valor
do débito, nos termos do art. 600 e 601 do CPC. 2.1. Anoto que, há recurso de agravo pendente em relação ao processo em
apenso de impugnação ao cumprimento da sentença (0016383.75.2008), tocante aos imóveis sob matrículas n. 30.142 e 30143.
3. DA BUSCA DE BENS PARA PENHORA. 3.1. Visando à localização de bens da parte devedora e à realização da penhora, sem
prejuízo de outras medidas, ficam desde já deferidas, se requeridas, mediante recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual
n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do
Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte credora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a penhora
de ativos financeiros, pelo sistema BACEJUD. a.1) em se tratando de primeira penhora no processo, caso positiva pelo sistema
BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado aos autos fica servindo como termo respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011
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TJSP e art. 659, § 6º, CPC), intime-se a parte devedora na pessoa de seu advogado para, querendo, oferecer impugnação
no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 475-J, § 1º, CPC); ou, se revel a parte devedora e por isso dispensada sua intimação
(art. 322 e 652, § 5º, CPC), apenas se aguarde, por cautela, o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias para oferecimento
de impugnação. Com impugnação, certifique-se sobre a tempestividade e, com urgência, intime-se a parte credora para se
manifestar no prazo de 10 dias, vindo os autos conclusos em seguida para decisão Sem impugnação, certifique-se o decurso
do prazo, providencie-se desde logo a transferência do numerário para conta judicial à disposição deste Juízo (desbloqueandose o excedente, se o caso) e intime-se a parte credora a se manifestar, especialmente sobre a satisfação integral do débito,
o que se presumirá no silêncio, ou sobre nova penhora em caso de apontamento de débito remanescente, ficando desde já
deferida, se por ela requerida, a expedição de mandado de levantamento da quantia penhorada em seu favor. a.2) em não
se tratando de primeira penhora no processo, já tendo havido outra penhora anterior e oportunidade para oferecimento de
impugnação, apenas se intime do ato a parte devedora na pessoa de seu advogado ou, se revel e por isso dispensada sua
intimação, mediante simples publicação em cartório (art. 322 e 652, § 5º, CPC). b) a pesquisa de bens (última declaração
de IR) pelo sistema INFOJUD. c) a pesquisa e a restrição de veículos, total (inclusive circulação), pelo sistema RENAJUD.
Caso positiva a diligência, aguarde-se informação sobre o endereço onde o veículo se encontra, ou pela parte credora, ou por
eventual apreensão administrativa ou policial, ou por qualquer outro meio, para que então seja possível a realização da penhora
e da avaliação, à vista do bem, para o que desde já fica deferida a expedição de mandado ou carta precatória. d) a penhora
de tantos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte devedora quantos bastem para o pagamento do
débito, por mandado ou carta precatória, ficando desde logo deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3.2. A busca de
imóveis deverá ser feita diretamente pela parte credora pelo sistema da ARISP, mediante pesquisa no site www.oficioeletronico.
com.br, ressalvada a hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita, caso em que a providência será adotada pela serventia.
Caso positiva a diligência, deverá a parte credora requerer a penhora do(s) imóvel(eis) que pretende ver constrito(s) e trazer
aos autos certidão atualizada da(s) respectiva(s) matrícula(s), para realização e formalização da penhora pelo sistema on line
da ARISP. 3.3. Em princípio, qualquer outra diligência de pesquisa de bens deve ser providenciada diretamente pela parte
credora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição
de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a
advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a
parte credora não comprovar a sua efetiva utilização. 4. DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS DILAÇÕES DE PRAZO.
4.1. Se requerido pela parte credora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento da execução, por uma
única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso
do prazo de sobrestamento, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova
intimação. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte credora ser intimada para desde
logo, ou requerer e providenciar, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 3 desta decisão, visando à
localização de bens penhoráveis da parte devedora, ou requerer a suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos
do art. 791, inciso III, do CPC, aplicado por analogia. 4.2. Se requerida pela parte credora, a qualquer momento, fica desde logo
deferida a dilação dos prazos relativos aos itens 2 e 3 desta decisão (exceto quanto ao prazo de 10 dias para manifestação
sobre eventual impugnação apresentada pela parte devedora após penhora pelo sistema Bacenjud item 3.1, a.1), por uma única
vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o
decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova
intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 5. DA INÉRCIA DA PARTE CREDORA.
Em caso de inércia da parte credora, a qualquer tempo, em relação a manifestação ou prática de ato processual de que
dependa o andamento da execução, fica desde logo determinado que se aguarde provocação no arquivo. 6. DO CONTROLE
DO ANDAMENTO DO FEITO. 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 3 e também
do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 4, certificando sempre, antes de intimar a parte credora
a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação,
sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento e dilação de prazo já havidos, para
que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se
rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis da parte devedora, hipótese que, se
caracterizada, ensejará a suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC. 6.2. Em se
tratando de incidente de cumprimento de título judicial iniciado há mais de 02 anos, ainda em andamento, deverá a serventia
anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os itens desta
decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. - ADV: GABRIELA GERMANI (OAB
155969/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOAO BARBIERI (OAB 33936/SP), PAULO DE TARSO CASTRO CARVALHO
(OAB 83578/SP), VANESSA CARLA LEITE BARBIERI (OAB 149459/SP)
Processo 0000850-03.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000850) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Anderson da
Cunha Matias - Marco Antonio de Castro Fortes - - José Cassio de Abreu - - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Os
autos estão com vista a(o) autor(a) para que se manifeste sobre a comunicação do(a) sr(a) perito(a) de fls. 336. O(a) autor(a)
não compareceu ao exame pericial. - ADV: GABRIELLA BARBOSA (OAB 287035/SP), CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/SP),
OLAVO APARECIDO DE ARRUDA CÂMARA (OAB 40519/SP), FABIO CESAR GONGORA DE MORAES (OAB 135290/SP),
EDSON HIGINO DA SILVA (OAB 123826/SP)
Processo 0001690-23.2007.8.26.0292 (292.01.2007.001690) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Sociedade Civil dos Amigos do Loteamento Águas de Igaratá Saai - LILLIAN FERREIRA BRITO - Vistos. Fls. 346/361:
Ciente da interposição do agravo de instrumento. Anote-se. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Aguarde-se a decisão final do recurso interposto. Int. - ADV: FRANCISCO JOAO ANDRADE (OAB 62955/SP), ANA CLAUDIA DE
OLIVEIRA COSTA (OAB 363350/SP), MARCELO VICTOR TEIXEIRA BRANDAO (OAB 146452/SP)
Processo 0001754-57.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001754) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Sebastiana Luiza Cursino - Telecomunicações de São Paulo ( Telesp) - Vistos. Ciente do V. Acórdão. Tendo em vista a existência
de recurso pendente a ser analisado pelo Tribunal de Justiça (fls. 301/302), estes autos devem aguardar INTACTOS o desfecho
e a devolução do recurso. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP), MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA
(OAB 210226/SP)
Processo 0002256-30.2011.8.26.0292 (292.01.2011.002256) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - SPAL
INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A. - Carlos Roberto Rosa - Os autos estão com vista ao exequente, para que se
manifeste acerca do Oficio de fls. 245 oriunda da Com. De Lorena-SP, 1ª Vara Cível, onde o Juízo deprecante , comunica a
não citação do executado, devendo o mesmo se manifestar naquela comarca acerca da certidão do oficial de Justiça. - ADV:
JANAINA ALVES VIEIRA (OAB 280877/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0002351-60.2011.8.26.0292 (292.01.2011.002351) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Benedita
Martins do Prado - Espolios de Benedito Martins Graça - Espolio de Maria José Martins Graça - Vistos. Fls. 402: Defiro o pedido.
Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Publica do Estado e a OAB/SP. No mais,
cumpra a serventia o já determinado às fls. 399. Int. - ADV: LUCI MARA DE SIQUEIRA MONTEIRO FERREIRA (OAB 218766/
SP), CHRISTIANNE SANTOS MARTINS (OAB 149560/SP), ROSEMEIRE MARINHO FARIA DE CAMARGO (OAB 149506/SP),
PEDRO DE JESUS FARIA (OAB 113244/SP)
Processo 0002351-60.2011.8.26.0292 (292.01.2011.002351) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Benedita
Martins do Prado - Espolios de Benedito Martins Graça - Espolio de Maria José Martins Graça - expedida certidão de honorários
para a Drª Luci Mara de Siqueira M. Ferreira que poderá providenciar a impressão da mesma pelo sistema informatizado. - ADV:
LUCI MARA DE SIQUEIRA MONTEIRO FERREIRA (OAB 218766/SP), CHRISTIANNE SANTOS MARTINS (OAB 149560/SP),
ROSEMEIRE MARINHO FARIA DE CAMARGO (OAB 149506/SP), PEDRO DE JESUS FARIA (OAB 113244/SP)
Processo 0002711-58.2012.8.26.0292/01 (029.22.0120.002711/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Marco Antonio de Azevedo - Cooperativa Habitacional Novo Lar - Vistos. Chamei os autos a conclusão. Melhor
verificando o feito constato que a petição juntada às fls. 239/258 não se refere a laudo de avaliação dos imóveis penhorados
neste feito, mas sim um comparativo de 2 imóveis semelhantes aos deste feito. Assim, retifico o item 1 da decisão de fls. 264,
para fixar o valor da avaliação em R$ 40.000,00 para cada imóvel, considerando a avaliação realizada pelo oficial de justiça e
as avaliações de lotes diversos juntadas as fls. 230/258, observando que os lotes avaliados a fls. 230/258 possuem metragem
superior a 138 m2, enquanto os lotes penhorados possuem metragem de 125 m2 (fls. 155/158). Ciência as partes. No mais,
mantenho o já decidido às fls. 2564, prossiga-se com o integral cumprimento. Intime-se. - ADV: EBER FERNANDO DA SILVA
(OAB 267355/SP), SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP), VIVIANE RAMOS BELLINI ELIAS (OAB 262777/
SP)
Processo 0003337-43.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003337) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR. CRED. MULT. NPL IPANEMA II - Deverá o Dr. Alexandre Pavanelli Capoletti, O.A.B. nº
267.830/SP. regularizar a petição de fls. 120 (faltou assinatura), bem como se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de
Justiça de fls. 124, no prazo de cinco dias. - ADV: ALEXANDRE PAVANELLI CAPOLETTI (OAB 267830/SP)
Processo 0003858-32.2006.8.26.0292 (292.01.2006.003858) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco do Brasil Sa - D B de Melo & D B de Melo Ltda e outros - Jorge Nunes Ribeiro Filho - Vistos. Fls.515/552: Ciência as
partes acerca do desfecho dos autos de embargos à execução interpostos por Rita de Cássia Barbosa de Melo em face de Banco
do Brasil SA - processo 1002410-26.2014. Assim, manifeste-se a parte exequente sobre o prosseguimento do feito, em termos
de execução de débito remanescente, apresentando desde logo planilha de cálculo, ou se o caso, acerca integral satisfação do
débito. Intime-se. - ADV: BRUNA PRADO DE NOVAES (OAB 350056/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB
123199/SP), MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP), MARCELO CARVALHO LIMA (OAB 139608/SP)
Processo 0004543-20.1998.8.26.0292 (292.01.1998.004543) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Expol Importacao e Exportacao Ltda - Genicelis Torchetti Firma Individual e outros - Carlos Pereira da Silva e outros
- Vistos. Conforme determinado às fls. 263 dos autos de agravo de instrumento - ultimo apenso, estes autos deverão aguardar
intactos a decisão final do recurso interposto. Com a comunicação da referida decisão cls os autos para deliberação acerca
prosseguimento deste feito Intime-se. - ADV: ELI DE FREITAS (OAB 99463/SP), JEAN LOUIS DE CAMARGO SILVA E TEODORO
(OAB 148449/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP), VALDIR CAMPOI (OAB 41322/SP),
CLÁUDIO DA SILVA CARDOSO (OAB 175878/SP), PAULO ROBERTO DE AZEVEDO MORAIS (OAB 162479/SP)
Processo 0005481-29.2009.8.26.0292 (292.01.2009.005481) - Procedimento Sumário - Valter Alexandre Roberto - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos ÀS PARTES : manifestar-se, em 10 dias, sobre o laudo pericial de fls. 172/189,
tudo de conformidade com a decisão de fls. 161/162. - ADV: ANDREA MARCIA XAVIER RIBEIRO MORAES (OAB 114842/SP)
Processo 0005690-90.2012.8.26.0292 (292.01.2012.005690) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Rita
de Cassia Neves - Futura Asessoria e Cobranças Ltda e outro - Vistos Fls.209: como exceção, defiro o sobrestamento do feito
por 20 dias, conforme requerido. Decorrido o prazo acima, manifeste-se a parte autora, independentemente de nova intimação.
2. No silêncio, intime-se o (a) autor(a) intimado (a) para dar andamento ao feito em 48 horas (pela imprensa e, na inércia,
pessoalmente por ar), sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/
MG), MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP)
Processo 0005986-64.2002.8.26.0292 (292.01.2002.005986) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias Jose Edmundo do Amaral - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciência às partes do pagamento complementar
de valores referente aos precatórios parcelados de 2005 a 2011 e da Proposta Orçamentária de 2014(alimentícia e comum)
que considerou como devido o índice IPCA-E ao invés da TR anteriormente utilizada (STF-Ação Cautelar nº 3.764/14). A fim de
evitar cargas de vários processos, o INSS deverá ser cientificado por carta AR. Sem prejuízo, expeça-se competente mandado
de levantamento em favor do credor, imediatamente. Ciente da r. Decisão de fls. 281/288, que deu provimento ao AI interposto
pelo INSS. Nada mais sendo requerido, ao arquivo. Int. - ADV: NAOKO MATSUSHIMA TEIXEIRA (OAB 106301/SP)
Processo 0005986-64.2002.8.26.0292 (292.01.2002.005986) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias Jose Edmundo do Amaral - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - expedido mandado de levantamento para a parte autora
que poderá ser retirado em cartório. - ADV: NAOKO MATSUSHIMA TEIXEIRA (OAB 106301/SP)
Processo 0006436-89.2011.8.26.0292 (292.01.2011.006436) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de
tempo de serviço especial - José Lemos Maciel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão.
Autos ao arquivo. Verificado sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo se valor ínfimo). Int. ADV: LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 293580/SP)
Processo 0006737-41.2008.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Banco do Brasil Sa - Nutrion
Indústria e Comércio de Jacareí Ltda Me - Vistas dos autos À PARTE AUTORA: para, em 05 dias, juntar a taxa devida no
Comunicado 170/11, a fim de ser efetuado a pesquisa Bacenjud deferido (R$ 12,20 por pesquisa), conforme determinado na
decisão proferida pelo MM. Juiz a fls. 212, item 2.1. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MARCELO
DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP), MORGANA D’ADDEA APARECIDO (OAB 292452/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB
178962/SP)
Processo 0008135-04.2000.8.26.0292 (292.01.2000.008135) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Cleusa Maria Goncalves - Inss - Vistos. Fls. 240/248: Ciente. Aguarde-se a comunicação do trânsito em
julgado. No mais, prossiga-se com o integral cumprimento da decisão de fls. 235. Int. - ADV: MARISA APARECIDA MIGLI (OAB
130744/SP), JAIME BUSTAMANTE FORTES (OAB 70122/SP)
Processo 0008247-84.2011.8.26.0292 (292.01.2011.008247) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Haspa
Habitação São Paulo Imobiliária Sa - Sylvia Ferreira da Rocha - Vistos. Ciente do V. Acórdão. Tendo em vista a existência de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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recurso pendente a ser analisado pelo Tribunal de Justiça (fls.225), estes autos devem aguardar INTACTOS o desfecho e a
devolução do recurso. Int. - ADV: DAVID EDSON KLEIST (OAB 88818/SP), JOÃO BENEDITO DA SILVA JÚNIOR (OAB 175292/
SP)
Processo 0009170-42.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009170) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Prime Brasil Investimentos e Participações Eireli Epp - - Fortvale Infra Estrutura e Locações Ltda - Milton de Oliveira
Sene - - Leila Maria Borges Sene - - Paula Borges Sene de Souza - - Tuany Sebastião de Souza - Valdir A. Alves - Para
expedição do mandado de reintegração DEVERÁ A PARTE AUTORA depositar a diligência do Oficial de Justiça equivalente a
3 UFESP’s, ou seja, R$ 70,65, até 50 Km, sendo que além desse raio, a cada faixa de 10 Km ou fração só de ida, o valor será
acrescido em 0,5 UFESP, isto é, acrescenta R$ 11,75 (PROVIMENTO CG nº 28/14 de 03.11.2014). - ADV: JOSE LUIS DOS
SANTOS (OAB 223087/SP), MARIA DA CONCEICAO APARECIDA SILVA (OAB 98120/SP), SABRINA AMORIM PANTALEÃO
(OAB 237686/SP)
Processo 0009427-09.2009.8.26.0292 (292.01.2009.009427) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco do Brasil Sa Rush Motos Peças para Motos Ltda e outro - Vistas dos autos À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a
certidão negativa do oficial de justiça de fls. 259, que informa (que em cumprimento ao mandado nº 292.2015/022626-3 dirigi-me
aos endereços mencionados e, sendo aí, DEIXEI DE CITAR ADEILSON DOS SANTOS E RUSH MOTOS PEÇAS PARA MOTOS
LTDA, em razão destes não mais encontrarem-se alí estabelecidos, sendo desconhecido o paradeiro dos requeridos). - ADV:
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0013740-81.2007.8.26.0292 (292.01.2007.013740) - Procedimento Ordinário - Luiz Carlos da Silva - Instituto
Nacional do Seguro Social - Cumpra-se o julgado. 2. Para realização da perícia nomeio o DR. Luciano Ribeiro Árabe Abdanur,
perito habilitado nesta Vara. Fica designado o dia 18 de fevereiro de 2016 às 14:00 horas, para realização do exame pericial,
devendo o(a) autor(a) comparecer na sala de perícias médicas do Fórum, à Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, nesta cidade,
telefone n. 3953-5111, com 30 minutos de antecedência, munido(a) de documento de identificação (CPF e RG), de suas
Carteiras de Trabalho e Previdência Social CTPS e de todos os exames, radiografias, laudos, atestados médicos e demais
documentos relativos ao seu estado de saúde. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) advogado(a) do(a) autor(a) de
que é sua responsabilidade cientificá-lo(a) da data da perícia médica ora designada, bem como das orientações contidas neste
despacho. Os quesitos do Juízo já são do conhecimento do perito e estão arquivados em cartório para eventual consulta
pelas partes, não havendo necessidade de reproduzi-los aqui. Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os quesitos
indicados pelo INSS, abaixo transcritos. 1) O(a) periciado(a) é portador de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID. Quais
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia? 2) Existe nexo de causalidade entre a doença ou
lesão e o trabalho desenvolvido? 3) Em caso de diagnóstico de doença ou lesão, qual a data do início da enfermidade ou lesão?
Em quais elementos técnicos e científicos, como exames, relatórios ou anamnese, se baseou o perito judicial para a fixação
de tal data? 4) O(A) periciado(a) foi submetido(a) a algum exame físico durante a perícia judicial? Em caso positivo, mencione
detalhadamente o nobre perito em que consistiu referido exame e quais os achados clínicos obtidos com esse exame? 5) Quais
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivas conclusões/
diagnósticos? 6) Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o
autor(a) é portador de incapacidade temporária para a atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional
tomada como base para a aferição da capacidade/incapacidade), ou se trata de apenas uma limitação funcional naturalmente
esperada dentro da média da população na mesma faixa etária? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os
achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 7)
Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador
de incapacidade definitiva para qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames
médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 8) Em caso de incapacidade definitiva
para o labor que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade
laborativa? 9) Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, diga o Sr. Perito, com base em elementos
técnicos e científicos (v.g. exames, relatórios, anamnese), e não com base meros relatos da parte autora, qual a data do início
da incapacidade, bem como indique o nobre expert quais os elementos levados em consideração para a fixação desta data.
Faculto às partes formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 3. Com a vinda do
laudo, dê-se vista às partes para manifestação. 4. Após, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: ANDREA MARCIA XAVIER
RIBEIRO MORAES (OAB 114842/SP)
Processo 0014704-98.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014704) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Jair Aparecido
Soares Bolanho - Bv Financeira Sa - Vistos. Ciente do V. Acórdão. Tendo em vista a existência de recurso pendente a ser
analisado pelo Tribunal de Justiça (fls. 136/137), estes autos devem aguardar INTACTOS o desfecho e a devolução do recurso.
Int. - ADV: ADEILTON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 249109/SP), FABIO MARCHEZONI NETO (OAB 242778/SP), ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 0016660-86.2011.8.26.0292 (292.01.2011.016660) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Intermedium Sa - Lm Comércio e Manutenção Industrial Ltda - - Luis Pedro Campos Pimentel - - Mauricio
Martho - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): utilizando o sistema informatizado do Tribunal de Justiça, deverá a parte autora providenciar
a impressão da carta precatória expedida à Comarca de São José dos Campos, para citação, penhora e avaliação, bem como
dos documentos que a instruirão, comprovando em 30 dias a sua respectiva distribuição. - ADV: JOÃO ROAS DA SILVA (OAB
337021/SP), PRISCILLA DE ARAUJO SILVA MENEZES (OAB 188168/SP)
Processo 0016999-50.2008.8.26.0292 (apensado ao processo 0008761-13.2006.8.26) (processo principal 000876113.2006.8.26) (292.01.2006.008761/2) - Agravo de Instrumento - Silvana de Medeiros - Companhia Operadora de Rodovias
Nova Dutra Ltda e outro - Vistos. Cumpra-se o julgado. Prossiga-se nos autos principais, com o cumprimento da decisão
proferida às fls. 1105. Int. - ADV: LUIS FERNANDO CALDAS VIANNA (OAB 118920/SP), OLAVO ZAMPOL (OAB 81997/SP),
EDINA TELMA DA SILVA (OAB 217731/SP), ANTONIO PRESTES D’AVILA (OAB 18917/SP)
Processo 0019201-58.2012.8.26.0292 (apensado ao processo 0006768-56.2011.8.26) (processo principal 000676856.2011.8.26) (292.01.2011.006768/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria do Carmo de
Oliveira - Cooperativa Habitacional Pro Lar de Jacarei Sp - Vistos. Ciente. Aguarde-se a decisão final dos embargos de terceiro
n. 1002839-90.2014.8.26.0292,. Intime-se. - ADV: JANETE CRISTINA SANTOS CHAVES (OAB 217188/SP), SHAULA MARIA
LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP)
Processo 1000046-13.2016.8.26.0292 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Renata Resende Ramalho - Vistos. Recebo os presentes embargos para discussão,
visto que tempestivos, com a suspensão dos autos principais. Anote-se nos autos principais, certificando-se. 2. Ao (a) (s)
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embargado (a) (s) para impugnação em 15 dias. 3. Após, conclusos os autos para decisão. Int. - ADV: ANDRÉ LUIS DE PAULA
(OAB 288135/SP), SARA MARIA BUENO DA SILVA (OAB 197183/SP), LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB
293580/SP)
Processo 1000076-48.2016.8.26.0292 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.N.S.S. (
Instituto Nacional de Seguro Social ) - Marcilio Alves dos Santos - Vistos. Recebo os presentes embargos para discussão, com
a suspensão dos autos principais. Anote-se a interposição dos presentes embargos no processo principal, certificando-se. 2.
Ao (a) (s) embargado (a) (s) para impugnação em 15 dias. 3. Após, conclusos os autos para decisão. Int. - ADV: RODRIGO
VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)
Processo 1000093-84.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Cradle Investiments S.a. - Antonio
Aparecido Simões - - Cecília Garcia Simões - deverá ser recolhida a diligência do oficial de justiça para cumprimento da
determinação de fls. 75/78. - ADV: DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 305568/SP), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI
(OAB 115712/SP), HELENA NAJJAR ABDO (OAB 155099/SP), MARIA FERNANDA LOPES FERRAZ TELLA (OAB 158097/SP)
Processo 1000124-75.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - POBA ENSINO DE LINGUAS E COMÉRCIO DE
MATERIAL DIDATICO LTDA ME - Glayson Filipe de Melo - expedida certidão de objeto e pé referente aos autos principais
conforme solicitado podendo ser providenciada a impressão da referida certidão pelo sistema informatizado do Tribunal de
Justiça. - ADV: RAQUEL BENEDETTI CEPINHO (OAB 235899/SP)
Processo 1003159-09.2015.8.26.0292 - Monitória - Nota Promissória - Antonio Celso Abrahão Branisso - Stella Batista
Gimenez - - Tiago Brient Manhaes - - Maria Batista Jimenez - Antonio Celso Abrahão Branisso - expedido alvará para busca de
endereço, podendo a parte interessada providenciar a impressão do referido alvará, bem como comprovar nos autos a remessa
do mesmo para os endereços de fls. 113. - ADV: ADAUANE LIMA LEAL (OAB 168883/SP), ANTONIO CELSO ABRAHÃO
BRANISSO (OAB 209837/SP), VIVIANE LUGLI BORGES (OAB 213820/SP)
Processo 1005658-63.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ruston Alimentos Ltda Claro S/A - Em cumprimento a decisão de fl. 141, foi expedido mandado de levantamento da quantia depositada as fls. 136, em
favor da parte autora, estando à disposição para retirada. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP),
JOÃO BATISTA SALA FILHO (OAB 174551/SP)
Processo 1006170-46.2015.8.26.0292 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - Josea Lucena dos Santos - Vistas dos autos ÀS PARTES para manifestar-se, em 05 dias, sobre o ofício de
fls. 40. Na inércia, o processo será devolvido ao arquivo. - ADV: AMARO LUCENA DOS SANTOS (OAB 149870/SP)
Processo 1007036-88.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - WILIAM MAXIMO DE GOES - BANCO SANTANDER
- expedido mandados de levantamento para o autor e seu advogado que poderão ser retirados em cartório. - ADV: LUIS
GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 310465/SP), DIOGO FERREIRA NOVAIS (OAB 288717/SP), BRUNO HENRIQUE
GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 1008060-54.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA CRISTINA BARBOSA
IKEDA - FERNANDA TORRES - - VANÉRIO CESAR FRANCO - Deverá ser recolhida a guia do oficial de justiça para expedição
do mandado. - ADV: ROSELENE APARECIDA MUNIZ ARAUJO (OAB 238303/SP)
Processo 1008183-52.2014.8.26.0292 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - NADIM RUSTON
- Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A e outros - Deverá o DERSA juntar instrumento de mandato nos autos no prazo de 05
dias. Os autos estão com vista à parte autora para que se manifeste acerca da Impugnação de fls. 124/142, conforme despacho
de fls. 122. - ADV: KELLY DO NASCIMENTO (OAB 308474/SP), CLAUDIO MADID (OAB 194784/SP)
Processo 1009328-12.2015.8.26.0292 - Notificação - Inadimplemento - Empreendimentos Florida Ltda - Katlyn Cristina
Oliveira Santos - - Cidmarques Ferreira Arruda - deverá ser recolhida a guia do oficial de justiça para notificação. - ADV:
ELISANGELA FLORÊNCIO DE FARIAS (OAB 252086/SP)
Processo 1009334-19.2015.8.26.0292 - Notificação - Inadimplemento - Empreendimentos Florida Ltda - Adriana Roberta
Carlos Motta - - Rodrigo Jose Motta - deverá ser recolhida a diligência do oficial de justiça para notificação dos requeridos. ADV: ELISANGELA FLORÊNCIO DE FARIAS (OAB 252086/SP)
Processo 1009416-50.2015.8.26.0292 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.N.S.S. (
Instituto Nacional de Seguro Social ) - Cleide Aparecida Marcelino - Vistos. Recebo os presentes embargos para discussão,
com a suspensão dos autos principais. Anote-se nos autos principais e certifique-se.. 2. Ao (a) (s) embargado (a) (s) para
impugnação em 15 dias. 3. Após, conclusos os autos para decisão. Int. - ADV: RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/
SP), ADRIANA ACCESSOR COSTA FERNANDEZ (OAB 199498/SP)
Processo 4000877-15.2013.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - BRAZ VICENTE DO PRADO - BANCO BMG S.A Em cumprimento a sentença de fl. 118, foi expedido mandado de levantamento do valor cujo comprovante de depósito encontrase a fl. 117, estando à disposição da parte requerente para retirada. - ADV: WILLIAM ESPOSITO (OAB 304037/SP), ILAN
GOLDBERG (OAB 241292/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA MARIA PACINE SCHINKAREW
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2016
Processo 1000002-91.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Jonatan Faria
Fernandes - Vistos. Defiro os beneficios da JG a parte autora (fls.12). Anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s)
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO
PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como
medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º,
parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da
Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se
requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de
busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo
requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez
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requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a
sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s),
fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e
arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há
perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua
efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo
certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa,
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito.
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia,
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3.
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente
em seguida à conclusão para deliberação. Intime-se. - ADV: SAMUEL DA SILVA SANTOS (OAB 272204/SP), THIAGO ARRUDA
MARTINS (OAB 313595/SP)
Processo 1000009-54.2014.8.26.0292 - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - FRANCISCO JOSÉ e outro - GISELE
MARIA NOGUEIRA AMORIM - Vistos. Fls.365/368: rejeito os embargos de declaração opostos pela parte requerida, posto que
a matéria aventada deve ser conhecida em eventual recurso apropriado à decisão proferida. Na verdade, busca a embargante
impor efeito infringente à decisão, o que é inadmissível, via de regra. Int. - ADV: RONE MARCIO LUCCHESI (OAB 301194/SP),
CARLOS ABNER DA SILVA (OAB 264343/SP), RODRIGO DE MORAES CANELAS (OAB 163532/SP)
Processo 1000045-28.2016.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A - Vistos. 1. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput,
do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias contados do
cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas,
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 2.
DA BUSCA DO VEÍCULO E DE ENDEREÇOS. 2.1. Objetivando o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a localização
da parte ré para citação pessoal, caso frustradas as diligências no endereço informado na petição inicial, como medidas que
dependem do Poder Judiciário, se requeridas, ficam desde já deferidas, mediante recolhimento das taxas previstas na Lei
Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11
do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a pesquisa
de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; b) a restrição total do veículo (inclusive circulação), pelo
sistema RENAJUD. 2.2. Para o mesmo fim, em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a
pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.3. Qualquer outra diligência judicial de busca do veículo e de endereços fica desde
logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade
à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados
da expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma
outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.4. Caso
encontrado(s) endereço(s) diferente(s) daquele(s) constante dos autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA e de
ofício DETERMINADA a execução da liminar e, se positiva, a citação, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar
com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há
perspectiva de localização do veículo e/ou da parte ré no endereço pesquisado. 2.5. A qualquer tempo, se a parte autora
informar novo endereço por diligência própria e assim requerer, ficam desde logo deferidas a execução da liminar e, se positiva,
a citação, expedindo-se o necessário, com urgência, com a advertência de que, uma vez requerida e expedida carta precatória,
nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva distribuição. 2.6. Em
qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.7. Executada a liminar e prosseguindo-se
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com a citação, havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação
ou por constante ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação
por hora certa, nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DA AÇÃO 3.1. Se requerido pela parte
autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do processo, por uma única vez, pelo prazo requerido ou
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento,
deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde
logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda
não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização do veículo e do endereço da
parte ré; ou requerer a citação por edital, se já executada a liminar e esgotadas as tentativas de localização da parte ré para
citação pessoal; ou requerer a conversão da ação em ação de depósito, caso esgotadas as tentativas de localização do veículo;
ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do
processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de execução da liminar e de citação e/ou realização da
citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 3.3. Se requerida pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 desta decisão, por uma única vez para
cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do
prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação,
ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 4.1. Deverá a
serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de
prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da
presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou
não, e sobre eventual sobrestamento e dilação de prazo já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente,
evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas
de localização do veículo e/ou do endereço da parte ré, hipótese que ensejará: ou a citação por edital, se já executada a liminar
e esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal; ou a conversão da ação em ação de depósito, caso
esgotadas as tentativas de localização do veículo; ou a extinção do feito, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o
ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de
execução da liminar e de citação e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de
mérito. 4.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de execução da liminar e citação, deverá a
serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os
termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. 5. DA RÉPLICA Completado
o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus (ou seja, em não se tratando de hipótese de revelia, em que os autos
deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte autora a se
manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 6. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 6.1. Apresentada a réplica ou decorrido o
respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da
matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 6.2. Se juntados documentos novos na fase
de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 6.3. Após essas
manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FLÁVIA
CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 1000056-57.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Fernanda
de Souza Augusto - Vistos. Defiro os beneficios da JG a parte autora (fls. 17/19). Anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. DA BUSCA DE ENDEREÇOS
PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição
inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003
(art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior
da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física,
se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de
busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo
requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez
requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a
sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s),
fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e
arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há
perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua
efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo
certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa,
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito.
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do
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feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia,
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3.
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente
em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/SP), LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 205901/
SP)
Processo 1000061-79.2016.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ‘BANCO BRADESCO S.A.
- Vistos. 1. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do
mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora.
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.),
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que,
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e
de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art.
740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). 2. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte executada,
caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde
já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento
das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº
170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte exequente ser
beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de
endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo
ser providenciada diretamente pela parte exequente, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da
informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua
expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma
outra diligência será realizada no processo enquanto a parte exequente não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso
encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele constante dos autos e já diligenciados(s), fica desde logo DEFERIDA e de
ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte exequente providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus
financeiro, sob pena de arquivamento do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de
localização pessoal da parte executada no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte exequente informar novo
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com a advertência de que, uma vez requerida
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte exequente não comprovar a
sua efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6.
Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa,
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DA BUSCA DE BENS PARA ARRESTO OU PENHORA 3.1. Visando à localização
de bens da parte executada para arresto (citação pessoal frustrada art. 653 do CPC) ou penhora (citação pessoal efetivada
seguida de ausência de pagamento art. 652 do CPC), sem prejuízo de outras medidas, ficam desde já deferidas, mediante
requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas
pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a
parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita: a) a constrição (arresto ou penhora) de ativos financeiros, pelo sistema
BACEJUD. Em se tratando de arresto, caso positiva a constrição pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado
aos autos fica servindo como termo respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC, por analogia), fica
desde logo DETERMINADA a citação por edital da parte executada, nos termos do art. 654 do CPC. Em se tratando de penhora,
caso positiva a constrição pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado aos autos fica servindo como termo
respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC), intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado;
não o tendo, intime-se pessoalmente no último endereço por ela fornecido nos autos (art. 238, § único, CPC) ou, à falta, em que
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foi encontrada (art. 652, § 4º, CPC). Se frustrada a diligência, ou em caso de citação por edital e desconhecimento de sua
localização, desde logo fica dispensada sua intimação (art. 652, § 5º, CPC). b) a pesquisa de bens (última declaração de IR)
pelo sistema INFOJUD. c) a pesquisa e a restrição de veículos, total (inclusive circulação), pelo sistema pelo sistema RENAJUD.
Caso positiva a diligência, aguarde-se informação sobre o endereço onde o veículo se encontra, ou pela parte exequente, ou
por eventual apreensão administrativa ou policial, ou por qualquer outro meio, para que então seja possível a realização da
penhora e da avaliação, à vista do bem, para o que desde já fica deferida a expedição de mandado ou carta precatória. d) a
penhora de tantos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte devedora quantos bastem para o pagamento
do débito, por mandado ou carta precatória ficando desde logo deferidos os benefícios do art. 172, §2º, do CPC. 3.2. A busca de
imóveis deverá ser feita diretamente pela parte exequente pelo sistema da ARISP, mediante pesquisa no site www.oficioeletronico.
com.br, ressalvada a hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita, hipótese quem a providência será adotada pela serventia.
Caso positiva a diligência, deverá a parte exequente requerer a penhora do(s) imóvel(eis) que pretende ver constrito(s) e trazer
aos autos certidão atualizada da(s) respectiva(s) matrícula(s), para realização e formalização do arresto ou da penhora pelo
sistema on line da ARISP. 3.3. Em princípio, qualquer outra diligência de pesquisa de bens deve ser providenciada diretamente
pela parte exequente, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a
expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI
26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no
processo enquanto a parte exequente não comprovar a sua efetiva utilização. 4. DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO 4.1.
Se requerido pela parte exequente, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do processo de execução,
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte exequente se manifestar sobre o prosseguimento do feito,
independentemente de nova intimação. 4.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte
exequente ser intimada para desde logo, ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas nos itens 2 e 3
desta decisão, visando à localização de endereço ou de bens arrestáveis ou penhoráveis da parte executada, ou requerer a
suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC, aplicado por analogia nas duas
primeiras hipóteses. 4.2. Se requerida pela parte credora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos
relativos aos itens 2 e 3 desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20
(vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre
o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação
para o mesmo ato. 5. DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE Em caso de inércia da parte exequente, a qualquer tempo, em
relação a manifestação ou prática de ato processual de que dependa o andamento da execução, fica desde logo determinado
que se aguarde provocação no arquivo. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle
das diligências elencadas nos itens 2 e 3, e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 4,
certificando sempre, antes de intimar a parte exequente a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de
remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual
sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e
protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço ou de bens
arrestáveis ou penhoráveis da parte executada, hipótese que, se caracterizada, ensejará a suspensão da execução e o seu
arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC. 6.2. Em se tratando de processo de execução ajuizado há mais de 02
anos, ainda em andamento, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e
pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para
deliberação. Intime-se. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB
177274/SP)
Processo 1000065-19.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Rosane de Araujo Silva Sabino Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. 1.1.. Anoto pedido administrativo a fls.34/36.
2. Indefiro a tutela antecipada, posto que há necessidade da dilação probatória, especialmente prova pericial, para comprovação
do alegado. Nesse sentido: “Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA
161/354). 2.1. O pedido de tutela antecipada seráreexaminado somente na sentença, à luz do laudo pericial e da manifestação
das partes, ficando desde logo indeferidos eventuais pedidos de reapreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais
ao célere julgamento do feito. 3. Considerando a necessidade de imprimir rápido andamento ao feito, dado o caráter alimentar do
benefício requerido, determino a imediata realização de perícia médica. Nomeio o DR. LUCIANO RIBEIRO ARABE ABDANUR,
perito habilitado nesta Vara. Fica designado o dia 18 de fevereiro de 2016 às 15:00 horas, para realização do exame pericial,
devendo o(a) autor(a) comparecer na sala de perícias médicas do Fórum, à Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, nesta cidade,
telefone n. 3953-5111, com 30 minutos de antecedência, munido(a) de documento de identificação (CPF e RG), de suas
Carteiras de Trabalho e Previdência Social CTPS e de todos os exames, radiografias, laudos, atestados médicos e demais
documentos relativos ao seu estado de saúde. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) advogado(a) do(a) autor(a) de
que é sua responsabilidade cientificá-lo(a) da data da perícia médica ora designada, bem como das orientações contidas neste
despacho. Os quesitos do Juízo já são do conhecimento do perito e estão arquivados em cartório para eventual consulta
pelas partes, não havendo necessidade de reproduzi-los aqui. Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os quesitos
indicados pelo INSS, abaixo transcritos. 1) O(a) periciado(a) é portador de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID. Quais
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia? 2) Existe nexo de causalidade entre a doença ou
lesão e o trabalho desenvolvido? 3) Em caso de diagnóstico de doença ou lesão, qual a data do início da enfermidade ou lesão?
Em quais elementos técnicos e científicos, como exames, relatórios ou anamnese, se baseou o perito judicial para a fixação
de tal data? 4) O(A) periciado(a) foi submetido(a) a algum exame físico durante a perícia judicial? Em caso positivo, mencione
detalhadamente o nobre perito em que consistiu referido exame e quais os achados clínicos obtidos com esse exame? 5) Quais
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivas conclusões/
diagnósticos? 6) Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o
autor(a) é portador de incapacidade temporária para a atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional
tomada como base para a aferição da capacidade/incapacidade), ou se trata de apenas uma limitação funcional naturalmente
esperada dentro da média da população na mesma faixa etária? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os
achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 7)
Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador
de incapacidade definitiva para qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames
médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 8) Em caso de incapacidade definitiva
para o labor que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade
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laborativa? 9) Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, diga o Sr. Perito, com base em elementos
técnicos e científicos (v.g. exames, relatórios, anamnese), e não com base meros relatos da parte autora, qual a data do início
da incapacidade, bem como indique o nobre expert quais os elementos levados em consideração para a fixação desta data.
Faculto à parte autora a formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 4. Com a
vinda do laudo, dê-se vista ao INSS para, ficando formalmente citado, apresentar, caso queira, contestação, manifestação sobre
o laudo pericial e dizer se deseja mais alguma prova. 5. Após, ao(à) autor(a) para manifestar-se sobre a contestação, o laudo e
outras provas que deseja produzir. 6. Cumpridos todos os itens anteriores, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: ADRIANA
ACCESSOR COSTA FERNANDEZ (OAB 199498/SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)
Processo 1000074-78.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José Costa Gundim - Vistos.
Para exame do pedido de justiça gratuita, esclareça e comprove documentalmente a parte autora, no prazo de 10 dias, sob
pena de indeferimento do benefício: A) qual a profissão e a renda bruta mensal sua e de seu cônjuge (e/ou de seus pais, em se
tratando de menor ou pessoa até 24 anos que com eles reside); B) se, por si e/ou seu cônjuge (ou pais, em se tratando de menor
ou pessoa até 24 anos que com eles reside), possui veículos, imóveis, aplicações financeiras ou outros bens móveis de valor e
plano de saúde particular; se estuda ou tem filhos matriculados em escola privada; se arca com alguma despesa excepcional,
incomum, que não faz parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa; descrevendo e valorando cada qual desses itens em caso
positivo. A propósito, observo que a parte autora nada esclareceu ou demonstrou nos autos a respeito da alegada pobreza,
constituiu causídico particular (fls.05), circunstâncias que depõe em seu desfavor. Int. - ADV: SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP),
HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP)
Processo 1000080-85.2016.8.26.0292 - Alvará Judicial - DIREITO CIVIL - Francisca Paula Santos Carvalho - Considerando
as razões alegadas na inicial e a inexistência de risco de dano ao filho da requerente deve ser deferido o acesso aos registos
das empresas de transporte à requerente. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar que a empresa Litorânea
e Pássaro Marrom informem a requerente se João Pedro Santos de Carvalho embarcou com destino ao litoral em 07/01/2016.
P.R.I. Expeça-se alvará. - ADV: JOSIANE ALVES CARVALHO (OAB 289786/SP)
Processo 1000080-85.2016.8.26.0292 - Alvará Judicial - DIREITO CIVIL - Francisca Paula Santos Carvalho - Certifico e dou
fé que a parte autora por seu Advogado poderá imprimir pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça o alvará expedido às
fls. 10, para o devido cumprimento. - ADV: JOSIANE ALVES CARVALHO (OAB 289786/SP)
Processo 1000081-70.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - José Isaias e outro - Vistos. Defiro
os beneficios da JG aos autores (fls.04/09). Anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo
de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL
2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas
que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD
e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo
único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura),
ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida,
fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de
endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido
e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90
(noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e
expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva
utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), fica desde
logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o
respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva
de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço
por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida e expedida
carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva
distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo certidão
do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da
parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos
dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer
momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de
90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se
manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos
pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma
das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por
edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito.
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia,
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3.
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle
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sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente
em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: SILVANA PENTEADO CORREA RENNO (OAB 125557/SP)
Processo 1000092-02.2016.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Janlui da Silva Lacerda - Vistos.
Defiro os beneficios da JG a parte autora (fls. 10/12). Anote-se e certifique-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s)
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO
PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como
medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º,
parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da
Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se
requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de
busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo
requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez
requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a
sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s),
fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e
arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há
perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua
efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo
certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa,
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito.
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia,
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3.
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente
em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 205901/SP)
Processo 1000097-24.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Aparecida
Guidoti - Vistos. Defiro os beneficios da JG a parte autora (fls. 11). Anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s)
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, deverá a parte autora trazer
aos autos, no prazo de 30 dias, cópia do acordo realizado no processo n. 2766/00 desta Vara, ao qual faz referência na inicial,
bem assim da respectiva sentença homologatória e seu trânsito em julgado. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO
PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como
medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º,
parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da
Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se
requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de
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busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo
requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez
requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a
sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s),
fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e
arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há
perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua
efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo
certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa,
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada,
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito.
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia,
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3.
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente
em seguida à conclusão para deliberação. Intime-se. - ADV: CESAR GUIDOTI (OAB 221162/SP)
Processo 1000134-51.2016.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco J. Safra
S/A - Vistos. Proceda a autora emenda à inicial para adequar o valor da causa nos termos do contrato, que consta o valor do
veículo em R$ 62.210,88 (fls.08), providenciando ainda o recolhimento do complemento das custas iniciais devidas, no prazo de
10 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Int. - ADV: FABIO OLIVEIRA DUTRA (OAB 292207/SP)
Processo 1000137-06.2016.8.26.0292 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Edvaldo Bernardino de Brito
e outro - Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita aos autores (fls.16). Anote-se e observe-se. 1.2. INDEFIRO os
pedidos formulados em sede de liminar, uma vez que ausente, ao menos por ora, prova inequívoca capaz de demonstrar a
verossimilhança do alegado, quanto mais a justificar a concessão imediata das medidas, sem oitiva da parte contrária e antes
de instaurado o contraditório. 1.3. No mais, cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. 2. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a
localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder
Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante
requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas
pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a
parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também
a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo
indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à
obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados
de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará,
nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso
encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA
e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo
ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de
localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por
diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida e expedida
carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva
distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo certidão
do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da
parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos
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dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer
momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de
90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se
manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos
pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma
das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por
edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito.
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia,
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3.
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente
em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARTA DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 117372/SP)
Processo 1000393-17.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - POBA ENSINO DE LINGUAS E COMÉRCIO DE
MATERIAL DIDATICO LTDA ME - A parte autora deverá esclarecer, no prazo de 05 dias, o pedido de fl.30, pois requereu
expedição de certidão de objeto e pé e recolheu o valor, com código para pesquisa Renajud. - ADV: RAQUEL BENEDETTI
CEPINHO (OAB 235899/SP), PRISCILLA ALVES PASSOS DINIZ (OAB 269663/SP)
Processo 1000458-75.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Banco
Itaucard S/A - Os autos estão com visa à parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca do resultado da
pesquisa pelos sistemas Renajud (fl. 56/58), Infojud (fl. 59) e Bacenjud (fl. 60), nos termos da decisão de fls. 31/34. - ADV: JOSE
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 45445/PR)
Processo 1000735-91.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - L.V.S.R. - H.S.F.A. - Vistos.
1.Fls.170: Recebo a justificativa da parte autora para determinar que seja fornecida a passagem necessária para o deslocamento
da parte autora e acompanhante à perícia designada. Deverá a serventia providenciar o necessário na Administração do Fórum.
2. Após, intime-se a parte autora para comparecer em Cartório, através de seu advogado, para retirar tal documento. Tudo de
conformidade com o Comunicado da E. Presidência do Tribunal de Justiça nº 149/2007 (DJE de 27.03.2007, p. 01). 3. Fls. 171:
Intime-se a parte autora da data e hora de perícia. Cumpra-se com urgência. 4. Anoto, que o não comparecimento à perícia
ensejará a preclusão da prova pericial. Int. - ADV: CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 335020/SP), REMO
HIGASHI BATTAGLIA (OAB 157500/SP), ROSANA FERNANDES PRADO (OAB 287242/SP)
Processo 1001413-09.2015.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Marlene de Abreu - Vistos.
Fls. 69: Indefiro por ora o pedido, uma vez que há nos autos endereço ainda não diligenciado, conforme se constata às fls. 51
e 52/53. Assim, manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito, em termos de citação do requerido Adilson José
de freitas. No silêncio, intime-se a parte autora, via imprensa e pessoalmente, a dar regular andamento ao feito, no prazo de 48
horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: CLAUDIA DE SOUZA (OAB 135193/SP)
Processo 1001580-26.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Jaqueline Plata Ferreira
- Hospital das Clínicas Antônio Afonso Ltda - - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Unimed de São Jose dos Campos
Cooperativa de Trabalho Medico - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que cadastrei o advogado
dessa parte contestante no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da contestação
(fls. 477/575) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias, EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA DE FLS. 459/460. ADV: JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), WALTER XAVIER DA CUNHA FILHO (OAB 302814/SP), FRANCISCO HELIO DO
PRADO FILHO (OAB 112910/SP), CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP), RENAUD FERNANDES DE
OLIVEIRA NETTO (OAB 218482/SP), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA (OAB 112922/SP)
Processo 1001908-53.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Luis dos Santos
- Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 15 dias
para pagamento voluntário. Desse modo, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS.177/179, pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007.
Vistas dos autos ao credor para: apresentar cálculo de liquidação, com inclusão da multa de 10% do valor do débito prevista no
art. 475-J do CPC e manifestar-se em termos de penhora, tudo de conformidade com o r. Despacho de fls.177/179, item 2.2.
Deverá o credor peticionar pelo sistema eletrônico com o código 156 - Cumprimento de Sentença (somente a primeira vez), que
após cadastrado passará a ter o mesmo número do processo acrescido de /01, pois trata-se de processo dependente - fase de
cumprimento de sentença. - ADV: RENAUD FERNANDES DE OLIVEIRA NETTO (OAB 218482/SP), JAMILE RODRIGUES DE
OLIVEIRA AZEVEDO CHAVES (OAB 297778/SP), EDILAINE GARCIA DE LIMA (OAB 221176/SP)
Processo 1002054-94.2015.8.26.0292 - Monitória - Espécies de Contratos - José Pedro Vieira - João Gomes Martins Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro, foi recebida pela sentença de fls. 55/57, sendo que a mesma é TEMPESTIVA
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e que: (x) AS CUSTAS DE PREPARO foram recolhidas corretamente. ( ) AS CUSTAS DE PREPARO não foram recolhidas por
ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da
apelação, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: EMERSON PAULA DA SILVA (OAB 355702/SP), DAIANE
BRIET HASMANN (OAB 353991/SP)
Processo 1002185-06.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário - ROBERTO FARIA
DOS SANTOS - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias nestes autos do cumprimento de sentença, sobre
a conta apresentada pelo INSS (fls. 1/7 - valor de R$ 11.085,80), dizendo se concorda ou não com os valores apresentados,
devendo em caso de discordância, apresentar o cálculo com os valores que entende corretos - ADV: ADRIANA ACCESSOR
COSTA FERNANDEZ (OAB 199498/SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)
Processo 1002696-67.2015.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Vagner Bianchini e outro - Os autos estão com vista à parte requerente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca
das pesquisas realizadas via sistemas Renajud (fl. 82/83), Infojud (fl. 84/85) e Bacenjud (fl.88/91). - ADV: RAFAEL TOLEDO
FERNANDES (OAB 348513/SP)
Processo 1002813-58.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Vistas dos autos À PARTE AUTORA: para, em 05 dias, juntar a taxa devida no Comunicado 170/11, a fim de ser efetuado
a pesquisa Bacenjud deferida (R$ 12,20 por pesquisa), conforme determinado na decisão proferida pelo MM. Juiz a fls. 30, item
2. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1003387-18.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro ELIANE GIMENES FERREIRA - COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO LAR - Certifico que a partir da intimação deste ato,
inicia-se o sobrestamento requerido de 20 dias, que foi deferido pela decisão de fls. 05, item 4. Decorrido o prazo, deverá a
parte autora, independentemente de nova intimação, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, nos termos do item 4.1
daquela mesma decisão. - ADV: BENTO CAMARGO RIBEIRO (OAB 149385/SP), SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB
128342/SP)
Processo 1003612-04.2015.8.26.0292 - Exibição - Medida Cautelar - João Luiz Vieira - Companhia de Seguros Aliança do
Brasil - Bb Seguro Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro, foi recebida
pela sentença de fls. 60/62, sendo que a mesma é TEMPESTIVA e que: (x) AS CUSTAS DE PREPARO foram recolhidas
corretamente. ( ) AS CUSTAS DE PREPARO não foram recolhidas por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.
Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s)
ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da apelação, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias.
- ADV: MARTA DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 117372/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP),
MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)
Processo 1003920-74.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Corretagem - LUIZ CARLOS COUTINHO - CARLOS
ALBERTO LIPPI e outros - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro, foi recebida pela sentença de fls. 560/562,
sendo que a mesma é TEMPESTIVA e que: ( ) AS CUSTAS DE PREPARO foram recolhidas corretamente. (x) AS CUSTAS DE
PREPARO não foram recolhidas por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita. Certifico mais, que nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte
requerida se manifestar acerca da apelação, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: RICARDO GALHARDI
JOSE (OAB 213036/SP), MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)
Processo 1004044-23.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Marcos Antonio da Silva Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro, foi recebida pela sentença de fls.
71/73, sendo que a mesma é TEMPESTIVA e que: ( ) AS CUSTAS DE PREPARO não foram recolhidas por ser a parte apelante
autarquia. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da apelação, apresentando contrarrazões, no prazo
de 15 dias. - ADV: CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), EDILAINE GARCIA DE LIMA (OAB
221176/SP)
Processo 1004696-40.2015.8.26.0292 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Os autos estão com vista à
parte autora, para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca das pesquisas Renajud (fl. 61/62), Infojud (fl. 63) e Bacenjud
(fl. 64/66), nos termos da decisão de fls. 39/42. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
Processo 1004829-82.2015.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Edevaldo Aparecido de Moraes
- José Francisco Gonçalves - Os autos estão com vista ao exequente, para que se manifeste no prazo de 05 dias, acerca da
Exceção de Pré-Executividade de fls. 59/68, no prazo de 05 dias. - ADV: DARCIO FERREIRA (OAB 117346/SP), EVERSON
DIAS MARTINS (OAB 213173/SP)
Processo 1005247-20.2015.8.26.0292 (apensado ao processo 1001789-92.2015.8.26) - Procedimento Ordinário - Indenização
por Dano Material - DUTRA’NSPORTES LTDA - José Zito Cavalvante Transportadora Me - - José Zito Ferreira Cavalcante Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é INTEMPESTIVA sendo o prazo inicial 19/11/15 e o prazo final é 03/12/15
tendo sido protocolada em 04/12/15. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário
da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte “reconvinte” se manifestar acerca da contestação (fls.
40/52) e documentos juntados (fls. 53/70), no prazo de 10 dias. EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 38. - ADV: MARCELO
GONÇALVES GESUALDI (OAB 306509/SP), RÊMULO MARCIANO DE SOUZA (OAB 193880/SP)
Processo 1005432-92.2014.8.26.0292 - Monitória - Contratos Bancários - ‘BANCO BRADESCO S.A. - WELLINGTON ELIAS
LEMOS - FICA O BANCO AUTOR ciente da certidão de fls. 118, devendo todos os atos serem praticados no Cumprimento de
Sentença nº 100.5432-92.2014/01, NÃO DEVENDO MAIS SER PRATICADO NENHUM ATO NESTES AUTOS que aguardarão
o desfecho do CTJ. Certifico mais que as petições de fls. 119/120 fora digitalizados no Cumprimento de Sentença inclusive
seu protocolo. Certifico finalmente que a Dra. Rosangela da Rosa Corrêa já se encontra cadastrada no sistema SAJ. - ADV:
MARCELO FERREIRA CAPUA (OAB 297318/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP)
Processo 1006421-64.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Eliana Faria do Prado
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA. Certifico
mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da contestação (fls. 43/64) e documentos juntados, se houver, no
prazo de 10 dias, bem como se manifestar sobre o laudo e eventuais provas que deseja produzir, EM CUMPRIMENTO À
DECISÃO DE FLS. 23/25 . - ADV: LEIDIANE ALVES DOS SANTOS (OAB 301132/SP), CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE
ANGELIS (OAB 202206/SP)
Processo 1007531-98.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Paulo Roberto Gomes - Para
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expedição de novo mandado de citação/intimação DEVERÁ A PARTE AUTORA depositar a diligência do Oficial de Justiça
equivalente a 3 UFESP’s, ou seja, R$ 70,65, até 50 Km, sendo que além desse raio, a cada faixa de 10 Km ou fração só de ida,
o valor será acrescido em 0,5 UFESP, isto é, acrescenta R$ 11,75 (PROVIMENTO CG nº 28/14 de 03.11.2014). - ADV: CARMO
MARTINS MANCEBO SEGUNDO (OAB 274575/SP)
Processo 1007561-36.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Para expedição
de novo mandado de busca e apreensão e citação DEVERÁ A PARTE AUTORA depositar a diligência do Oficial de Justiça
equivalente a 3 UFESP’s, ou seja, R$ 70,65, até 50 Km, sendo que além desse raio, a cada faixa de 10 Km ou fração só de ida,
o valor será acrescido em 0,5 UFESP, isto é, acrescenta R$ 11,75 (PROVIMENTO CG nº 28/14 de 03.11.2014). - ADV: LEDA
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 1007818-61.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Carlos Eduardo Martins Figueiredo e
outro - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que cadastrei o advogado dessas partes contestantes
no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da contestação (fls. 152/432) e documentos
juntados, se houver, no prazo de 10 dias, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 141/143. - ADV: CLAUDIO LUIZ TOSETTO
(OAB 307246/SP), ALESSANDRO MOREIRA LEITE (OAB 244089/SP)
Processo 1007882-71.2015.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Fernandes e Fernandes Cia. Ltda. - Daniela de Azevedo Marques e outro - Certifico e dou fé que a parte autora já se manifestou
sobre a contestação. Certifico AINDA, que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 28, ITEM 5.1. e nos termos do art.
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverão as
partes especificarem as provas que eventualmente desejam produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato
controvertida nos autos e a sua necessidade ao julgamento do feito. - ADV: MICHELE DE OLIVEIRA SILVA (OAB 284702/SP),
ROBERLI DA COSTA MACHADO (OAB 217396/SP)
Processo 1008084-48.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Rrvm Comercio e Asessoria
Técnica Ltda - Pelzer da Bahia Ltda - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que cadastrei o
advogado dessa parte contestante no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca
da contestação (fls. 50/92) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE
FLS. 43/45. - ADV: DÉCIO FLAVIO GONÇALVES TORRES FREIRE (OAB 191664/SP), JOÃO BATISTA VASCONCELOS (OAB
128605/RJ)
Processo 1008177-11.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Benedita das Neves
e Silva - Ativia Saúde - Cooperativa de Serviços Médicos - Certifico e dou fé que a parte autora já se manifestou sobre a
contestação. Certifico mais que os autos estão com vista à parte requerida: para se manifestar sobre os documentos novos
juntados a fls. 197/207, nos termos do artigo 398 do C.P.C. Certifico AINDA, que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 125,
ITEM 5.1. e nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s)
ordinatório(s): Deverão as partes especificarem as provas que eventualmente desejam produzir, justificando sua pertinência em
face da matéria de fato controvertida nos autos e a sua necessidade ao julgamento do feito. - ADV: VINICIUS DA SILVA JULIÃO
(OAB 276467/SP), ANDRESSA MARSON MAGGIAN (OAB 203770/SP)
Processo 1008737-50.2015.8.26.0292 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Ivair de Souza Neves - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Anote-se a interposição dos presentes embargos nos autos
principais (processo físico 1030/11), certificando-se. 2. Recebo os embargos de terceiro para discussão, com suspensão dos
autos principais quanto ao bem embargado (art. 1.052, CPC). Outrossim, determino o cancelamento do leilão designado nos
autos principais, certifique-se e comunique-se. No prazo de dez dias, deverá o embargante juntar aos autos cópia do anverso
das paginas do contrato de fls. 7/10, onde estão lançados os reconhecimentos de firma das assinaturas neles lançadas. 3.
Cite-se, com prazo para resposta de 10 (dez) dias (art. 1.053, CPC). 4. Completado o ciclo citatório, com resposta ou decurso
do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5.
Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir,
justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.1.
Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art.
398 do CPC). 6. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou
julgamento antecipado. Int. - ADV: RENATO FREIRE SANZOVO (OAB 120982/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP)
Processo 1009255-74.2014.8.26.0292 (apensado ao processo 1003460-53.2015.8.26) - Reintegração / Manutenção de
Posse - DIREITO CIVIL - PABLO JAIME WOLFSDORF - MARIA ADRIANA GOIS e outros - Vistos. Fls. 79: Defiro integralmente
o pedido. Expeça-se mandado com as observações necessárias e os numeros para contato fornecidos pelo autor. Int. - ADV:
REINALDO KLASS (OAB 119855/SP), ERIKA RITA ROQUE DOS SANTOS JOUKHADAR (OAB 298284/SP)
Processo 1009396-59.2015.8.26.0292 - Monitória - Prestação de Serviços - Fapesa - Fundo de Apoio A Pesquisa, Ensino e
Extensão Eduacional Ltda.- Me - Vistos. Proceda a autora o recolhimento das custas iniciais devidas, no prazo de 10 dias, sob
pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Int. - ADV: FABIANO CHINEN (OAB 197701/SP)
Processo 1009418-20.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. Proceda
a autora emenda à inicial para adequar o valor da causa nos termos do contrato, que consta o valor do veículo em R$ 27.900,00
(fls. 17), providenciando ainda o recolhimento do complemento das custas iniciais devidas, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do feito. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1009445-03.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Vem Viver Jacareí Empreendimentos
Imobiliários Ltda - Vistos. 1. INDEFIRO a tutela antecipada, uma vez que ausente, ao menos por ora, prova inequívoca capaz de
demonstrar a verossimilhança do alegado, bem assim perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão
imediata da medida de reintegração de posse, quanto mais em se tratando de bem imóvel objeto de contrato de compra e
venda cuja rescisão aqui pretendida ainda depende de pronunciamento judicial, melhor se afigurando aguardar a oitiva da
parte contrária e a instauração do contraditório para exame seguro e definitivo sobre a controvérsia estabelecida nos autos, na
sentença. 1.2. Cite-se e intime-e, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Expeça-se competente carta AR para citação. 2. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando
a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder
Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante
requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a
parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também
a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo
indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à
obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados
de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará,
nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3.
Caso encontrado endereço (s) diferente (s) daquele constante dos autos, fica desde logo DETERMINADA a citação, de ofício,
devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo
se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado.
2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo
deferida. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO
DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito,
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente
de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada
para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à
localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal
da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido
andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital)
e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou
decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10
dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos
e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade,
intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo
prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1.
Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito tratado no
item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou
de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual
sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas
e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré,
hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo
ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a
extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia
anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos
desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA
MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)
Processo 1009534-26.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - deverá a parte autora informar o endereço completo para cumprimento da diligência, uma vez que foi verificado que o
endereço não pertence a Jacareí/SP e sim ao bairro Jacaré em Cabreúva. - ADV: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 310545/
SP), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 1009557-69.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Gamaliel Inacio do Rosario - Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Coloque-se tarja. 2. INDEFIRO a liminar, uma
vez que ausente, ao menos por ora, prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança do alegado, quanto mais a
justificar a imediata concessão do * à parte autora, melhor se afigurando aguardar a oitiva da parte contrária e a instauração
do contraditório para exame seguro e definitivo sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2.1. Eventuais pedidos de tutela
antecipada serãoexaminado somente na sentença, à luz da manifestação das partes, ficando desde logo indeferidos eventuais
pedidos de apreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais ao célere julgamento do feito. 2.2. Cite-se se e intimese, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3. Com resposta ou
decurso do respectivo prazo, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 4. Apresentada a réplica ou
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. Se juntados documentos novos
na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5. Após essas
manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.
Cite-se e intime-se o réu, INSS, pessoalmente, de todos os atos processuais. Intime-se. - ADV: ROSELI FELIX DA SILVA (OAB
237683/SP), WALDIR APARECIDO NOGUEIRA (OAB 103693/SP)
Processo 1009568-98.2015.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Responsabilidade do Fornecedor - Vitor Miguel da Silva Vistos. 1. Para exame do pedido de justiça gratuita, esclareça e comprove documentalmente a parte autora, no prazo de 10 dias,
sob pena de indeferimento do benefício: A) qual a profissão e a renda bruta mensal sua e de seu cônjuge (e/ou de seus pais,
em se tratando de menor ou pessoa até 24 anos que com eles reside); B) se, por si e/ou seu cônjuge (ou pais, em se tratando
de menor ou pessoa até 24 anos que com eles reside), possui veículos, imóveis, aplicações financeiras ou outros bens móveis
de valor e plano de saúde particular; se estuda ou tem filhos matriculados em escola privada; se arca com alguma despesa
excepcional, incomum, que não faz parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa; descrevendo e valorando cada qual desses
itens em caso positivo. A propósito, observo que a parte autora nada esclareceu ou demonstrou nos autos a respeito da alegada
pobreza, constituiu causídico particular (fls. 08/09), circunstâncias que depõe em seu desfavor. 2. Por se tratar de caso urgente,
passo ao exame da liminar sem prejuízo do item 1 desta decisão. 2.1. A narrativa inicial e os documentos que a acompanham
são suficientes a demonstrar a verossimilhança do alegado, pois a autora possui plano de saúde junto à ré e há prescrição
médica dos exames solicitados, de que necessita em razão da grave doença que lhe acomete, conforme relatórios médicos
de fls. 10/11 e 23/24, daí a ilicitude, em princípio, da noticiada cessação do fornecimento e resistência praticadas pela ré
quanto à cobertura contratual para continuidade do tratamento. O perigo de dano é evidente, dada a natureza da doença e dos
fatos descritos. Assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela antecipada para obrigar a ré a fornecer para a autora,
imediatamente, o tratamento medicamentoso prescrito a fls. 10/11 e 23/24, sob pena de multa de R$ 20.000,00 para cada ato de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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descumprimento, sem prejuízo de outras medidas a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.
Oficie-se. Int. - ADV: CAMILA BUSTAMANTE FORTES (OAB 294013/SP)
Processo 1009568-98.2015.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Responsabilidade do Fornecedor - Vitor Miguel da Silva utilizando o sistema informatizado do Tribunal de Justiça, deverá a parte autora providenciar a impressão do ofício expedido,
instruí-lo com as cópias necessárias, dando a ele o devido encaminhamento. - ADV: CAMILA BUSTAMANTE FORTES (OAB
294013/SP)
Processo 4000028-43.2013.8.26.0292 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Debora Amaro de Oliveira - Carlos
Antonio Lemes - Marco Antonio dos Sanos - Vistos. Autora e réu, parte no processo de reconhecimento e dissolução de união
estável onde decretada a partilha do imóvel, podem levar a registro o respectivo formal de partilha. Portanto, se o réu tem
interesse no registro, para assim logo receber a sua parte do produto da alienação havia nestes autos, deve desde logo o
providenciar diretamente, se o caso requerendo a expedição de 2a via do formal de partilha, e não aqui pretender obrigar a
autora a fazer por si. Sob a perspectiva do arrematante, a situação é diversa, devendo ele se manifestar sobre o que pretende
nos autos, considerando o silêncio da autora quanto ao registro e a posição do réu, acima fixada, bem assim a exigência número
03 do CRI na nota de devolução de fls. 213/214. Intime-se. - ADV: ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP), HELIO DOS
SANTOS (OAB 33926/SP), TED DE OLIVEIRA ALAM (OAB 167443/SP)
Processo 4000064-85.2013.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - IPÊ ROXO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LEONARDO ROGERIO DUARTE - Vistos. Fls.25: Manifeste-se a parte credora.
Após, cls os autos para deliberação. Int. - ADV: LEANDRO DE OLIVEIRA GIORDANO GUAZZELLI (OAB 261676/SP), AIDA
HELENA MARQUES CAETANO (OAB 83046/SP)
Processo 4002172-87.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Maria
Fernanda Souza Lamanna - MRV Engenharia e Participações S/A - - Roberto Villani Empreendimentos Imobiliarios LTDA Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada (fls. 226/231), foi recebida pela sentença de fls. 204, sendo que a mesma é
TEMPESTIVA e que: (X) AS CUSTAS DE PREPARO foram recolhidas corretamente. Certifico mais, que nos termos do art. 162,
§ 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora
se manifestar acerca da apelação, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: PAULO RAMIZ LASMAR (OAB
44692/MG), ALEXANDRE PEREIRA MACIEL (OAB 253178/SP), MARISA DE ARAUJO ALMEIDA (OAB 101253/SP), BRUNO
LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP)
Processo 4002172-87.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Maria
Fernanda Souza Lamanna - MRV Engenharia e Participações S/A - - Roberto Villani Empreendimentos Imobiliarios LTDA DEVERÁ a requerida MVR Engenharia e Participações S/A, se manifestar acerca da petição de fls. 235 e planilha de cálculo de
fls. 236 no prazo de 05 dias. - ADV: ALEXANDRE PEREIRA MACIEL (OAB 253178/SP), PAULO RAMIZ LASMAR (OAB 44692/
MG), BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP), MARISA DE ARAUJO ALMEIDA (OAB 101253/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA DE FÁTIMA BERNARDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0004053-12.2009.8.26.0292 (292.01.2009.004053) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade A.E.S. - manifeste-se a requerente quanto à resposta do IMESC juntada à fl. 422 - ADV: SIMONE CAPUCCI VIEIRA (OAB
135968/SP), RUBENS APARECIDO G DE CAMPOS (OAB 70988/SP), MARIA VINADETE LEITE DA SILVA (OAB 98622/SP),
FRANCISCO VIEIRA MARTINS (OAB 276307/SP)
Processo 0005421-03.2002.8.26.0292 (292.01.2002.005421) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução E.S.A. - Informe a credora se houve cumprimento do acordo formalizado a fls. 310/312. Int. - ADV: EDILAINE GARCIA DE LIMA
(OAB 221176/SP), IVAN DE OLIVEIRA AZEREDO (OAB 72866/SP)
Processo 0005421-03.2002.8.26.0292 (292.01.2002.005421) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução E.S.A. - G.B.C. - Defiro o pedido retro. Aguarde-se pelo prazo requerido. Int. - ADV: IVAN DE OLIVEIRA AZEREDO (OAB 72866/
SP), EDILAINE GARCIA DE LIMA (OAB 221176/SP)
Processo 0005761-73.2004.8.26.0292 (292.01.2004.005761) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.N.B. e outros - L.C.M.
- A inércia dos credores indica que a dívida foi quitada, conforme alertado às fls. 1031. Assim, julgo extinto o processo na forma
do artigo 794, I do CPC. Ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: JUSSARA APARECIDA DE SOUZA DOMINGUES (OAB 125621/SP), TED
DE OLIVEIRA ALAM (OAB 167443/SP), MARCIA DE FÁTIMA DO PRADO (OAB 223133/SP), ORLANDO DE ARAUJO FERRAZ
(OAB 49636/SP)
Processo 0006114-69.2011.8.26.0292 (292.01.2011.006114) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.S.B. - Cobre-se via
Corregedoria. Int. - ADV: IJOZELANDIA JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB 170742/SP)
Processo 0008540-64.2005.8.26.0292 (292.01.2005.008540) - Separação Litigiosa - Dissolução - E.A.F. - Informe a advogada
da autora se a mesma a procurou em razão do AR recebido por ela (fls. 58). Int. - ADV: VIVIANE RAMOS BELLINI ELIAS (OAB
262777/SP)
Processo 0008726-24.2004.8.26.0292 (292.01.2004.008726) - Alimentos - Provisionais - Fixação - A.B.F.B. - Vistos. Intimese a credora, por carta com AR, a dar regular prosseguimento ao feito em 48 horas, devendo entrar em contato com a sua
advogada para que a mesma manifeste-se nos autos, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
(OAB 107375/SP), MARCIA ELENA DOS REIS OLIVEIRA (OAB 107387/SP)
Processo 0009319-92.2000.8.26.0292 (292.01.2000.009319) - Arrolamento de Bens - Rosangela Vasques Fernandes - Valter
Borges David e outros - Intime-se pessoalmente os herdeiros nos termos do requerimento de fls. 413. Após, aguarde-se pelo
prazo de 60 dias. Int. - ADV: SANDRA RAQUEL VERISSIMO (OAB 75842/SP), NIVALDO PAIVA (OAB 132958/SP), MARCIO
ANTONIO NASCIMENTO (OAB 37042/SP), DANILO BRITO DOS SANTOS (OAB 217601/SP)
Processo 0010237-76.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010237) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.L.B.C. - Ante a inércia
do devedor, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento. Int. - ADV: RICARDO ALVES (OAB 137798/SP), JOSÉ
CLÁUDIO DE BARROS (OAB 161606/SP), MIGUEL DOS SANTOS PAULA (OAB 218788/SP)
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Processo 0011064-97.2006.8.26.0292 (292.01.2006.011064) - Inventário - Inventário e Partilha - Marcos de Oliveira Branco
e outro - Hilderudes Ferrari Allucci e outro - Biagino Chieffi Sobrinho - ciência aos herdeiros quanto à Petição da inventariante de
fls. 973/977 (datada de 16/12/2015) informando sobre a concretização do negócio com cópia da Escritura de Compra e Venda,
bem como do depósito judicial no valor de R$ 93.000,00 (fl. 979) - ADV: JOANINHA IARA TAINO (OAB 66524/SP), CARLOS
AMANDO PENNELLI (OAB 17120/SP), CARLA HELENA FERRARI PENNELLI (OAB 173957/SP), ELIZABETE APARECIDA
TAINO (OAB 60366/SP), MARIA AUXILIADORA G CESAR BRAGA (OAB 94259/SP), PATRICIA CRISTIANE OLIVEIRA PORTILHO
(OAB 283115/SP), NICOLAU CRISCUOLO NETTO (OAB 137740/SP)
Processo 0014361-05.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014361) - Inventário - Inventário e Partilha - Yuiti Oseki - Keiko Ozeki
Riu - Certifico e dou fé que nos termos do artigo 162, §4º do CPC, fica o advogado(a) dos autores, Dr. Clementino Espírito Santo
Airosa Rangel, OAB/SP 73.316, intimado(a) acerca do desarquivamento do processo 0014361-05.2012.8.26.0292, ação de
Inventário, para requerer o que de direito, o qual ficará em cartório por 30 dias, findo o prazo será devolvido ao arquivo. Nada
Mais. - ADV: CLEMENTINO ESPIRITO SANTO AIROSA RANGEL (OAB 73316/SP)
Processo 0014490-20.2006.8.26.0292 (292.01.2006.014490) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.R.S.S.L. - Ante a certidão
retro, tornem ao arquivo. Int. - ADV: ANGELO EURICO SCARPEL (OAB 180301/SP), BELMIRA DOS SANTOS COSTA (OAB
35933/SP)
Processo 0014930-16.2006.8.26.0292 (292.01.2006.014930) - Inventário - Inventário e Partilha - Sirlene Salvador - - Silvana
Vieira Salvador Alves - - Claudemir Salvador - André Luis Salvador Cardoso - Manoel Salvador - Com relação ao pedido de
justiça gratuita, reporto-me ao quanto já decidido a fls. 120. Aguarde-se por 60 dias. Int. - ADV: PAULO DE TARSO CASTRO
CARVALHO (OAB 83578/SP)
Processo 0014999-38.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014999) - Inventário - Inventário e Partilha - Aurelia Maria de Souza
- Antonio Oliveira de Souza - Intime-se a inventariante para as retificações necessárias nos termos da cota retro. Int. - ADV:
JANETE CRISTINA SANTOS CHAVES (OAB 217188/SP)
Processo 0015966-20.2011.8.26.0292 (292.01.2011.015966) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.C.A.L. - P.V.S.L. Intime-se a credora, por carta com AR, a dar regular prosseguimento ao feito em 48 horas, devendo entrar em contato com a sua
advogada para que a mesma manifeste-se nos autos, sob pena de extinção. Int. - ADV: CRISTIANE DE SOUZA PINHO (OAB
168346/SP)
Processo 0018733-94.2012.8.26.0292 (apensado ao processo 0008726-24.2004.8.26) (processo principal 000872624.2004.8.26) (292.01.2004.008726/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - M.E.R.O. - P.C.L.B. - Vistos. Intime-se a credora, por carta com AR, a dar regular prosseguimento ao feito em 48 horas,
sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MARCIA ELENA DOS REIS OLIVEIRA (OAB 107387/SP), NILZETE TEREZINHA DOS
SANTOS COELHO SCHONEBOR (OAB 92671/SP)
Processo 0057698-38.2012.8.26.0100 - Interdição - Tutela e Curatela - G.S.R. - L.S.R. - expedi Certidão de Objeto e Pé,
estando a mesma à disposição no sistema para que o interessado providencie a impressão. - ADV: JOSE LUIS DOS SANTOS
(OAB 223087/SP), MARIO CESAR DE NOVAES BISPO (OAB 89717/SP)
Processo 1001362-95.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.G.C. - M.A.C. ciência à exequente quanto aos esclarecimentos prestados pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 62/63). - ADV: JULIANA BEZERRA DE
MAGALHÃES RIBEIRO (OAB 245636/SP)
Processo 1002218-59.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.C. - Certifico e dou fé que, nos
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
ciência às partes acerca da resposta do ofício INSS - fls.110/111. Nada Mais. - ADV: ROMILDO ROMAO DUARTE MARTINEZ
(OAB 110898/SP), MARIA AUXILIADORA COSTA (OAB 172815/SP)
Processo 1002362-33.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.A.A. - L.S.M. - Acolho
o pedido de desistência e julgo extinto o processo nos termos do artigo 267, VIII do CPC. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. ADV: ISI RENATA MACHADO SALDÃO DUANETTO (OAB 293820/SP), EDSON QUINSAN (OAB 322755/SP)
Processo 1002737-34.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.N.S. - C.V.S. e outro - A
autora, apesar de regularmente intimada por intermédio de seu advogado constituído (fl. 13), não compareceu à audiência,
demonstrando desinteresse no deslinde do processo. Assim, evidenciado o desinteresse no prosseguimento do feito, JULGO
EXTINTO o processo na forma do artigo 267, VIII do CPC e, por consequência, revogo a liminar concedida à fl. 11. Oficie-se ao
INSS para que cessem os descontos dos beneficios dos requeridos. Oportunamente, ao arquivo. Publicada em audiência, saem
os presentes intimados. Registre-se. NADA MAIS. - ADV: EDUARDO JOÃO RA (OAB 220528/SP), DONERY DOS SANTOS
AMANTE (OAB 295096/SP), ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO (OAB 166207/RJ)
Processo 1002778-98.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.A.S. - M.J.M. - Cumpra-se a decisão do Tribunal
de Justiça que reduziu os alimentos para 20% dos rendimentos líquidos do genitor. Aguarde-se o prazo fixado na decisão em
audiência. Oficie-se ao empregador a ser indicado pelo genitor. Intime-se. - ADV: MÁRCIA FERREIRA LEITE PEREIRA (OAB
168938/SP), DEBORA DINIZ ENDO (OAB 259086/SP), LUIZ ANTONIO LEITE PEREIRA JUNIOR (OAB 344533/SP), RAIANE
BUZATTO (OAB 367905/SP)
Processo 1003192-96.2015.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Guarda - D.S.G.M. - A.A.M. - O
requerente não comprova as agressões supostamente praticadas ao filho pelo padrasto, o que inviabiliza suspensão do direito de
visitas da mãe. O relato do genitor baseado na versão contada pela criança, sem nenhuma prova material ou análise psicológica
confirmando o relato do menor, não é suficiente para privar a criança da convivência materna. Informe a mediadora se as partes
chegaram a acordo moral ou se vislumbra algum risco ao menor. Aguarde-se o estudo. Intime-se. - ADV: RICARDO ALVES (OAB
137798/SP), HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP), SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP)
Processo 1003208-50.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fixação - V.S.R. - O genitor deverá atender as orientações
da mãe para evitar prejuízo a menor. Tendo dúvidas quanto a recomendação materna caberá ao pai conversar diretamente com
os profissionais que assistem seu filho. A persistência em condutas inadequadas à saúde da criança poderão causal mal ao
menor e por consequência justificar restrição ao direito de visitas. No entanto, devemos conferir nova oportunidade ao genitor
para demonstrar que tem capacidade de cuidar de um bebê sem a necessária assistência de terceiros. Intime-se pessoalmente
o genitor. Intime-se. - ADV: SELVIA FERNANDES DIOGO (OAB 202674/SP), SHIRLEI AZEVEDO ALEXANDRE (OAB 274205/
SP)
Processo 1003673-93.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.E.F. - J.C.N.
- Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): manifeste-se o(a) autora acerca da resposta dos ofícios de fls.294/295-INSS e 296-IIRGD. Nada
Mais. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA
SILVEIRA (OAB 331519/SP), ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO (OAB 166207/RJ), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

215

291552/SP)
Processo 1004200-11.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.V.S. - M.F.A.S. - Acolho o pedido de desistência
e julgo extinto o processo nos termos do artigo 267, VIII do CPC. Por consequência, revogo a decisão de fls. 15, devendo
ser oficiado ao INSS para que cessem os descontos. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ANA PAULA ARAUJO (OAB
250723/SP), EDNA MARIA DOS REIS (OAB 90242/SP)
Processo 1004206-18.2015.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - Liliane Aparecida da Silva - Certifico e dou fé que,
nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
ciência à autora acerca do ofício de fls.20 (Vara da Fazenda), para que querendo se manifeste(m) em 5 dias. Nada Mais. - ADV:
HELENO PIRES DE CARVALHO (OAB 190220/SP)
Processo 1004435-75.2015.8.26.0292 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - R.S.M. - M.P.S. - A
ação é procedente. Com efeito, o documento de fls. 08 atesta o cumprimento do único requisito legal antes estabelecido pelo
artigo 1.580 do Código Civil vigente e que foi revogado, diante da Emenda Constitucional nº 66/2010, que acabou com os prazos
antes exigidos para esse tipo de procedimento. Pelo exposto, considerando o que dos autos consta, defiro o requerimento
inicial, julgando procedente a ação e converto em divórcio a separação do casal. Transitada em julgado, expeça-se mandado de
averbação. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/
DP), ELTHON SIECOLA KERSUL (OAB 291440/SP), AGUIMAR DA LUZ (OAB 264833/SP)
Processo 1004529-23.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - P.H.C.S. e outro
- J.S. - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): manifeste-se o(a) autor acerca do r.Despacho de fls.59, haja vista que o executado cumpriu a
prisão no prazo determinado no mandado e já foi colocado em liberdade pelo vencimento da prisão cível em 24/12/15, conforme
ofício de fls.72. Nada Mais. - ADV: MARIA MARGARIDA PEREIRA MENECUCCI (OAB 129992/SP), MARIA AUXILIADORA
COSTA (OAB 172815/SP)
Processo 1004651-36.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.S.C. - J.C.C. - Vistos.
O credor, regularmente intimado a dar prosseguimento ao feito através de carta com “A.R.” quedou-se inerte (fls. 35/36),
ficando evidenciado o desinteresse no prosseguimento do feito. O impulso oficial tem limites, cabendo à parte promover os
atos necessários ao bom desenvolvimento do processo, até porque o Judiciário, assoberbado com a insuportável demanda de
processos, precisa otimizar a prestação jurisdicional de modo a não prejudicar os demais jurisdicionados. Sendo assim, JULGO
EXTINTO o processo na forma do artigo 267, III do CPC. Fixo os honorários do advogado nomeado em 30% da tabela. Com
o trânsito em julgado, expeça-se certidão. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: CARLA HELENA FERRARI PENNELLI
(OAB 173957/SP), ALIPIO AQUINO GUEDES (OAB 53578/SP), SAMIRA MONTEIRO GUEDES (OAB 278445/SP)
Processo 1004934-59.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - G.B.S. - Certifico e dou fé que
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e
Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado
juntado à fls.60. Nada Mais. - ADV: ROGÉRIO BATALHA ROCHA MORONI (OAB 201496/SP)
Processo 1005005-61.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.A.M. - Deferida gratuidade
de justiça em agravo de instrumento. Considerando a virada do ano o requerente deverá apresentar sua nova tabela de folgas
para permitir a fixação das visitas, bem como, explicar a coloração utilizada para identificar seus dias de folga de forma a evitar
equívocos. Cite-se. Intime-se. - ADV: LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 205901/SP), CLEUSA NICCIOLI (OAB
84458/SP)
Processo 1005154-57.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.A.E.S. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG
nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado juntado à fls.35.
Nada Mais. - ADV: CARLOS AMANDO PENNELLI (OAB 17120/SP)
Processo 1005368-82.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.D. - J.F.D. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG
nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado juntado à fls.176.
Nada Mais. - ADV: MÁRCIA FERREIRA LEITE PEREIRA (OAB 168938/SP), ELTHON SIECOLA KERSUL (OAB 291440/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1005408-30.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.F.R. - A ação é procedente. O requerimento
satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com a modificação trazida pela Emenda Constitucional nº
66/2010. Ademais, embora citado, o réu não apresentou contestação. Desta forma, o pedido inicial deve ser acolhido, voltando
a autora a assinar o nome de solteira. Pelo exposto, considerando o que dos autos consta, julgo procedente a ação e, com
fundamento no disposto nos artigos 226, § 6º da Constituição Federal, decreto o divórcio de V. F. R. e F. R. S. Fixo os honorários
do advogado nomeado no máximo da tabela. Com o trânsito em julgado expeça-se mandado de averbação e certidão de
honorários. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO ACCESSOR DA SILVA COSTA (OAB 293173/SP)
Processo 1005482-84.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.C.V.S. - A ação é procedente. O requerimento
satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com a modificação trazida pela Emenda Constitucional nº
66/2010. Ademais, embora citado, o réu não apresentou contestação. Desta forma, o pedido inicial deve ser acolhido, voltando
a autora a assinar o nome de solteira. Pelo exposto, considerando o que dos autos consta, julgo procedente a ação e, com
fundamento no disposto nos artigos 226, § 6º da Constituição Federal, decreto o divórcio de V. C. V. S. e C. M. S. A divorcianda
voltará a usar o nome de solteira. Deixo de condenar o réu em honorários advocatícios pois não ofereceu resistência à pretensão
da autora. Com o trânsito em julgado expeça-se mandado de averbação. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ALIPIO
AQUINO GUEDES (OAB 53578/SP)
Processo 1005795-45.2015.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Revisão - M.E.S. - Defiro JG.
Homologo o acordo de fls. 39/43 para que produza seus regulares efeitos e julgo extinto o processo nos termos do artigo 269,
III do CPC. Informem nos autores se o alimentante permanece trabalhando na empregadora indicada a fls. 60 a fim de que
seja expedido ofício para modificação do percentual a ser descontado. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MARIANA
RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP)
Processo 1005827-84.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fixação - G.A.C. e outro - L.R.C. - Certifico e dou fé que
em cumprimento ao determinado à fls.135, nos termos do PROVIMENTO CG Nº 08/2009, artigo 1º, recebi 2 carteiras - Plano
de Saúde Amil, linha medial, em nome das menores Giovana dos Anjos Chichinelli e Pietra dos Anjos Chichinelli, bem como um
CD - Orientador Médico SP - Amil Digital, Guia de Leitura Contratual, Lista de Acompanhamento de Entrega e Panfleto Amil,
conforme ofício juntado à fls.147/148, estando as mesmas à disposição das autoras para retirada em cartório. Nada Mais. ADV: MICHELE DE OLIVEIRA SILVA (OAB 284702/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

216

FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)
Processo 1005891-60.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - E.L.F. - A.L.S. - Assiste razão
ao Ministério Público. Não foram apresentadas provas capazes de afastar a verossimilhança das alegações reconhecida na
decisão que fixou alimentos gravídicos, que devem ser mantidos. Aguarde-se a realização de exame de DNA. Intime-se. - ADV:
ELIANA GARCIA DOS S SILVA BERNARDINO (OAB 105157/SP), ELTHON SIECOLA KERSUL (OAB 291440/SP), DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1006430-26.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.C.S.L. W.S.L. - Satisfeita a dívida executada nestes autos, julgo extinto o processo (art. 794, I do CPC). Fixo os honorários da advogada
nomeada no máximo da tabela. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV:
EDNA MARIA DOS REIS (OAB 90242/SP), SILVIA PALÁCIO DE ALMEIDA (OAB 326351/SP)
Processo 1006723-30.2014.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - MARCIA REGINA DA SOUZA SANTOS - Ante a
concordância da FESP defiro a expedição do alvará requerido a fls. 90, devendo o valor ser utilizado para pagamento do ITCMD,
com prestação de contas em 30 dias. Intime-se. - ADV: JULIANA VIEIRA DA SILVA MANCILHA (OAB 179887/SP)
Processo 1006723-30.2014.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - MARCIA REGINA DA SOUZA SANTOS - fica
o(a) autor(a) intimado(a) de que o alvará foi expedido e está disponível para impressão - ADV: JULIANA VIEIRA DA SILVA
MANCILHA (OAB 179887/SP)
Processo 1006898-87.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.C.S.A. - F.L.S.A. - A procuração apresentada às
fls. 33 é genérica, não conferindo os poderes necessários ao advogado para representar o demandado em ação de divórcio. O
advogado do requerido deverá apresentar procuração com poderes específicos para representar o cliente no processo 100689887.2015.8.26.0292, ficando vedada representação com base no instrumento apresentado. Intime-se. - ADV: VIVIANE RAMOS
BELLINI ELIAS (OAB 262777/SP), RICARDO ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA (OAB 244681/SP)
Processo 1007007-04.2015.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - Mariuza Barbosa do Carmo - *certifico e dou fé
que até a presente data não há informação da carta precatória, devendo a inventariante comprovar sua distribuição. - ADV:
AZENIO RODRIGUES DE AZEVEDO CHAVES (OAB 75045/SP)
Processo 1007022-70.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.M.O.H. decorreu o prazo legal sem que o réu, intimado as fls. 16, efetuasse o pagamento do débito. Certifico ainda que nos termos do
artigo 162, §4º do CPC, manifeste-se o autor sobre a certidão supra. - ADV: SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP)
Processo 1007083-28.2015.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.M. - - K.S.M. - Ficam os autores intimados de
que encontram-se a disposição para retirada os Formais de Partilha. - ADV: MARITZA FRANKLIN MENDES DE ANDRADE (OAB
198056/SP), AMELIA DOS SANTOS BARBOSA (OAB 304402/SP)
Processo 1007121-40.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.W.B.R. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG
nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado juntado à fls.62.
Nada Mais. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO
(OAB 166207/RJ)
Processo 1007267-81.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.J.D.L. - Certifico e dou fé que
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e
Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado
juntado à fls.63. Nada Mais. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), ELTHON SIECOLA
KERSUL (OAB 291440/SP)
Processo 1007319-77.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.F.P.S. - Certifico e dou fé
que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria
e Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado
juntado à fls.59. Nada Mais. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), GUSTAVO
CABRAL NARCISO GIANETTE (OAB 99999/RJ)
Processo 1007336-16.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - N.N.M. - Certifico e dou
fé que decorreu o prazo legal sem que o réu, citado as fls. 42, contestasse a ação. Certifico ainda que nos termos do artigo
162, §4º do CPC, manifeste-se o autor sobre a certidão supra - ADV: SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP), HIROSHI MAURO
FUKUOKA (OAB 215135/SP)
Processo 1007410-70.2015.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Guarda - G.C.B.M.F. e outro HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes a fls. 01/04 e aditamento de fls. 28/29 para que produza seus regulares efeitos,
bem como a desistência do prazo recursal, e julgo extinto o processo nos termos do artigo 269, III do CPC. Oportunamente, ao
arquivo. P.R.I.C. - ADV: WILSON LUIS SANTINI DE CARVALHO (OAB 180071/SP), MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/
SP)
Processo 1007486-94.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.M.S. - E.P.S. - Não foram apresentadas preliminares.
Dou o feito por saneado. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento. Não serão considerados pedidos genéricos ou sem a devida fundamentação. Havendo requerimento de oitiva de
testemunhas o rol deverá ser apresentado imediatamente para melhor adequação da pauta, sob pena de indeferimento. Intimese. - ADV: ANDRESA BRANDÃO DA SILVA (OAB 198927/SP), VANETE MARQUES DOS SANTOS CRUZ (OAB 103331/SP),
VALDOMIRO LEANDRO DA CRUZ (OAB 126170/SP)
Processo 1007494-71.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.M.S.R. - R.R. Certifico e dou fé que deverá a parte autora manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 23. - ADV: RICARDO
ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA (OAB 244681/SP)
Processo 1007542-30.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.P.S. - D.F.S. - decorreu o prazo
legal sem que o autor desse andamento ao feito, apresentando réplica. Certifico ainda que, nos termos do comunicado CG nº
1307/2007, deverá(ão) (o)(a)(s) autor(a)(es) dar(em) andamento do feito, em 48 horas (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ALIPIO AQUINO GUEDES (OAB 53578/SP), SAMIRA MONTEIRO GUEDES (OAB
278445/SP), LUIS DIOGO LEITE SANCHES (OAB 315061/SP)
Processo 1007566-58.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.L.S. - decorreu
o prazo legal sem que o réu, devidamente intimado as fls. 27, efetuasse o pagamento do débito. Certifico ainda que nos termos
do artigo 162, §4º do CPC, manifeste-se o autor sobre a certidão supra. - ADV: LEIDIANE ALVES DOS SANTOS (OAB 301132/
SP)
Processo 1007842-89.2015.8.26.0292 (apensado ao processo 1001926-11.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Luciélio Rezende - Vitor Manuel Moura Duarte - Luciélio Rezende - - Luciélio Rezende
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- Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o réu, devidamente intimado as fls. 60, pagasse o débito. Certifico ainda
que nos termos do artigo 162, §4º do CPC, manifeste-se o autor sobre a certidão supra. - ADV: EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA
(OAB 125527/SP), REINALDO DELLAPE (OAB 135962/SP), FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP), LUCIÉLIO REZENDE
(OAB 342214/SP)
Processo 1007859-28.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - H.S. - Noticiado o falecimento do
autor, julgo extinto o processo nos termos do art. 267, IX do CPC. Cancele-se da pauta a audiência designada. Oportunamente,
ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ADRIANA ACCESSOR COSTA FERNANDEZ (OAB 199498/SP), GREGORIO VICENTE FERNANDEZ
(OAB 236382/SP), ADEMIR TEODORO SERAFIM JUNIOR (OAB 362678/SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/
SP)
Processo 1007865-35.2015.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - K.G.S.M. e outro - Vistos. Acolho o pedido
de desistência e julgo extinto o processo, na forma do artigo 267, VIII do CPC. Oportunamente ao arquivo. P.R.I.C. - ADV:
ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP)
Processo 1007916-46.2015.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - Helena Leite Bonadio Gomes - Leandro Bonadio
Gomes e outro - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): manifeste-se o(a) autora acerca da resposta do ofício de fls.36 - Banco Itaú.
Nada Mais. - ADV: MOYSES PIEVE (OAB 97915/SP), RENATA CEZARE (OAB 364297/SP)
Processo 1008133-89.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.V.B.S. - Satisfeita
a dívida executada nestes autos, julgo extinto o processo (art. 794, I do CPC). Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV:
REGIANY ARCANJO ALVES PEREIRA (OAB 322547/SP)
Processo 1008134-74.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.V.B.S. - Satisfeita
a dívida executada nestes autos, julgo extinto o processo (art. 794, I do CPC). Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV:
REGIANY ARCANJO ALVES PEREIRA (OAB 322547/SP)
Processo 1008340-88.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.M.S.N.
- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o
resultado negativo do mandado juntado à fls.21. Nada Mais. - ADV: LUCIANO BAYER (OAB 193417/SP)
Processo 1008442-13.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.A.R.B. e outros - Certifico e dou fé que pratiquei o
ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado
CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado juntado à
fls.46. Nada Mais. - ADV: ELTHON SIECOLA KERSUL (OAB 291440/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/DP)
Processo 1008456-94.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - O.C.S. e outro - Defiro JG.
HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes a fls. 01/05 para que produza seus regulares efeitos, bem como a desistência
do prazo recursal, e julgo extinto o processo nos termos do artigo 269, III do CPC. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV:
ANDREIA CAPUCCI (OAB 213130/SP)
Processo 1008465-56.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.C.C.P. e outros - Recebo a
emenda à inicial. A obrigação subsidiária dos avós não é restrita aos avós paternos. Desta forma, a inicial deverá ser novamente
emendada, no prazo de 10 dias, para incluir todos os avós no polo passivo ou demonstrar a impossibilidade mediante
apresentação da certidão de óbito. Intime-se. - ADV: ANTONIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 238943/SP), AMANDA
OLIVEIRA ARANTES (OAB 282968/SP)
Processo 1008658-71.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.L. e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o
ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado
CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado juntado à
fls.46. Nada Mais. - ADV: ELTHON SIECOLA KERSUL (OAB 291440/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/DP)
Processo 1008730-58.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.A.P.B. - D.C.B. - Defiro a
gratuidade de justiça. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações. No
curso da instrução caberá ao autor apresentar planilha e documentos para comprovar suas receitas e despesas, demonstrando
de forma contábil que não suporta os alimentos fixados antes do nascimento de seus filhos mais novos. Ante o exposto, indefiro
a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se. Intime-se. - ADV: ERIKA RITA ROQUE DOS SANTOS JOUKHADAR (OAB 298284/
SP)
Processo 1008781-69.2015.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.E.M. - - P.R.S. - Ante o exposto, HOMOLOGO o
acordo a que chegaram as partes e DECRETO o DIVÓRCIO dos requerentes, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas
às fls. 01/06, JULGANDO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 269, inciso III do C.P.C. Homologo a desistência do
prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o necessário. Não há pedido para expedição de ofício ao INSS
para descontos da pensão alimentícia em favor da divorcianda. Aguardo manifestação das partes neste sentido, sendo que,
em caso positivo, fica desde já deferido o pedido. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MONICA
CRISTINA DE ANDRADE (OAB 169796/SP)
Processo 1008828-77.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.I.M.S. e outros
- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o
resultado negativo da carta precatória juntado à fls.40/41.Nada Mais. - ADV: LUCI MARA DE SIQUEIRA MONTEIRO FERREIRA
(OAB 218766/SP)
Processo 1008932-35.2015.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - S.A.S.C.J. e outro - Vistos. Fl. 12: providenciem
as partes a juntada de certidão de casamento atualizada. Prazo: dez dias. Findo este e nada sendo informado, intimem-se as
partes, por carta com A.R., para manifestação em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: ANA ROSA
SILVA DOS REIS (OAB 177158/SP)
Processo 1009011-14.2015.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.H. e outro - Regularize-se a petição inicial, que
deverá conter as assinaturas das partes em todas as páginas. Fl. 5: providenciem as partes a juntada de certidão de casamento
atualizada. Acerca da pensão alimentícia a ser prestada pela genitora à filha, informem se o valor pactuado será o mesmo
tanto para a situação de desemprego como para o caso de emprego formal. Informem ainda, o dia do mês pactuado para o
pagamento. As informações deverão vir na forma de aditamento à inicial, devidamente assinado pelos divorciandos. Intime-se. ADV: VANETE MARQUES DOS SANTOS CRUZ (OAB 103331/SP)
Processo 1009054-48.2015.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.F.S. e outro - Vistos. Providenciem as partes a
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juntada de documento de identificação da divorcianda, já que o acostado à fl. 10 está ilegível. Providenciem também a juntada
de certidão de casamento atualizada. Prazo: dez dias. Findo este e nada sendo informado, intimem-se as partes, por carta com
A.R., para manifestação em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: EDILAINE GARCIA DE LIMA
(OAB 221176/SP)
Processo 1009187-90.2015.8.26.0292 - Alvará Judicial - Família - Santo Batalha - Sandra Pereira Guimarães Batalha Defiro a gratuidade de justiça. O Detran restringe administrativamente a possibilidade de realizar licenciamento em caso de
morte do proprietário do veículo para forçar a regularização do bem. Não podemos burlar o sistema autorizando realização de
licenciamento. Ante o exposto, o requerente deverá comprovar, no prazo de 10 dias, que está tomando as medidas necessárias
para regularizar a situação cadastral do veículo para viabilizar a concessão da medida pleiteada. Intime-se. - ADV: LUCIANA
FERNANDES NAVARRO DOS SANTOS (OAB 235588/SP)
Processo 1009472-83.2015.8.26.0292 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - W.H.B. - Defiro JG.
Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: HELENA ROZA DOS SANTOS (OAB 311639/SP)
Processo 1009492-74.2015.8.26.0292 - Inventário - Sucessões - Rodolfo Donizeti dos Santos e outros - Maria Felix dos
Santos - A ação foi ajuizada sem pedido inicial, constando da petição, procurações (páginas de 01 a 04). Regularize-se em dez
dias, nos moldes do artigo 282 do CPC, sob pena de extinção. Int. - ADV: GISELE ROSIANE DE OLIVEIRA ROSA (OAB 170941/
SP)
Processo 1009496-14.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.P. - Nos moldes que dispõe o artigo 222, alínea
“a” do CPC, depreque-se a citação da ré. Após expedição, intime-se o autor para as providências pertinentes à distribuição da
precatória. Int. - ADV: MORGANA D’ADDEA APARECIDO (OAB 292452/SP), NELSON APARECIDO JUNIOR (OAB 100928/SP)
Processo 1009518-72.2015.8.26.0292 - Inventário - Sucessões - Zilda Alves de Oliveira - Vistos. Defiro JG Nomeio
inventariante Zilda Alves de Oliveira, independentemente de compromisso. Outrossim, caberá a inventariante trazer para os
autos os seguintes documentos: 1) certidões atuais, comprobatórias da qualidade de sucessores e certidões de casamento
atuais dos sucessores casados; 2) certidões atuais de propriedade, ônus e alienações de imóveis (não anteriores à data do
óbito); 3) certidão ou documento oficial comprobatório do valor venal dos imóveis, relativo ao exercício do ano do óbito ou ao
ano imediatamente seguinte (www.embras.net/pmjacarei, em Jacareí/SP); 4) documentos comprobatórios do domínio e valor
dos bens móveis, se houver (Certificado de Registro de Órgão Estatal de Trânsito ou IPVA), relativa a veículos automotores
(http://www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet, para veículos registrados no Estado de São Paulo), ou ainda, avaliação atual pela
Tabela Fipe (www.fipe.org.br); 5) certidões negativas de tributos municipais que incidam sobre os bens imóveis do espólio
(http://www.embras.net/pmjacarei, para imóveis de Jacareí/SP); 6) certidão negativa conjunta da Receita Federal (http://www.
receita.fazenda.gov.br); 7) certidão comprobatória da ausência, existência ou revogação de testamento, emitida pelo Registro
Central de Testamentos, mantido pelo Colégio Notarial do Brasil (http://www.cnbsp.org.br). 8) Oportunamente, de posse dos
documentos que indiquem com exatidão os valores dos bens do espólio, deverá o inventariante, ainda, conforme artigo 2º do
CAT n. 15/03 e da Lei nº 10.705/00, providenciar a solicitação junto ao Posto Fiscal, da apuração do valor a ser pago de ITCMD,
ou certidão de isenção, no prazo de 30 dias, promovendo posteriormente a juntada dos devidos comprovantes nos autos. Int.
- ADV: WILLIAN ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 334308/SP), SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/
SP), SIRLENE APARECIDA TEIXEIRA SCOCATO TEIXEIRA (OAB 224490/SP)
Processo 4002219-61.2013.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.L.C.B. V.G.B. - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): manifeste-se o(a) credora acerca da resposta do ofício de fls.124/126 - Centro de Detenção
Provisória de São José dos Campos-SP - CIMIC - PEN II POTIM. Nada Mais. - ADV: CHRISTIANA ALESSIO MAISTRELLO DE
SOUSA MATTOS (OAB 289674/SP), MARIA AUXILIADORA COSTA (OAB 172815/SP)
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Filho - Ação penal pública de rito comum ordinário. Na resposta à acusação não foram argüidas preliminares nem requeridas
justificações. Não foram opostas exceções. Não é caso de absolvição sumária (art. 397 e seus incisos do CPP). Acolho os
documentos e defiro a produção da prova oral requerida. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março
de 2016, às 15 horas e 15 minutos. Intimem-se a(s) vítima(s), com a advertência de que será(ão) inquirida(s) quanto aos valores
dos prejuízos suportados, as testemunhas arroladas (acusação) e o acusado, interrogando-o, em seguida e requisitando-o acaso
esteja preso. Havendo assistente de acusação ou querelante sejam os mesmos intimados. Sendo necessários esclarecimentos
de peritos, apresentem as partes os quesitos que deverão ser esclarecidos na audiência. Defiro a gratuidade processual,
com a ressalva do disposto no artigo 12 da Lei 1.050/60. Anote-se. Certifique-se se os laudos e certidões estão juntados
aos autos. Caso negativo, cobre-os, com urgência. Deverá a serventia identificar os atos que lavrarem (NSCGJ - Cap. II item
63.Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos
processuais (sentenças, decisões e despachos), devem conter, de forma legível, os prenomes, nomes, e cargo ou função da
autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de permitir rápida identificação). Reiteração
de pedido de liberdade provisória (página 141): com relação à liberdade provisória, não há nos autos novos elementos capazes
de descaracterizar os fundamentos já expostos anteriormente; indefiro, pois, o pedido de liberdade provisória. Ciência ao
Ministério Público e à Defesa. - ADV: PATRÍCIA MARYS DE ALMEIDA GONÇALVES (OAB 169686/SP)
Processo 0000596-54.2015.8.26.0617 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - A.G.R. - Ação penal
pública de rito comum ordinário. Na resposta à acusação não foram argüidas preliminares nem requeridas justificações. Não
foram opostas exceções. Não é caso de absolvição sumária (art. 397 e seus incisos do CPP). Acolho os documentos e defiro
a produção da prova oral requerida. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de janeiro de 2016, às 14
horas e 10 minutos. Intimem-se a(s) vítima(s), com a advertência de que será(ão) inquirida(s) quanto aos valores dos prejuízos
suportados, as testemunhas arroladas (acusação) e o acusado, interrogando-o, em seguida e requisitando-o acaso esteja preso.
Havendo assistente de acusação ou querelante sejam os mesmos intimados. Sendo necessários esclarecimentos de peritos,
apresentem as partes os quesitos que deverão ser esclarecidos na audiência. Defiro a gratuidade processual, com a ressalva do
disposto no artigo 12 da Lei 1.050/60. Anote-se. Certifique-se se os laudos e certidões estão juntados aos autos. Caso negativo,
cobre-os, com urgência. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. - ADV: VIVIANE RAMOS BELLINI ELIAS (OAB 262777/SP),
EBER FERNANDO DA SILVA (OAB 267355/SP)
Processo 0000613-90.2015.8.26.0617 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins A.M.M. - Vistos. Rito Especial (art. 55 e ss. da Lei 11.343/2006). Notifique-se o(a) acusado(a) para que no prazo de 10 dias,
responda, por escrito, à presente ação. Advirta-o(a) de que a resposta consistirá de defesa prévia e exceções, podendo arguir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas (art. 55 § 1º da Lei 11.343/2006). No ato da notificação, o Oficial de Justiça deverá indagar ao
(à) réu (ré) se tem condições de constituir advogado. Caso negativo, deverá firmar certidão de hipossuficiência. Após, intimese a Defensoria Pública para apresentar a resposta nos termos supracitados, respeitando-se o previsto no art. 5º, §5º, da Lei
1.060/50 (prazo em dobro). Defiro a cota do Ministério Público. Providencie-se o necessário. Requisitem-se as certidões do
que ali constar, observando o período depurador previsto no artigo 64 do CP. Ciência ao Ministério Público. - ADV: MARLI
APARECIDA SILVA (OAB 117861/SP)
Processo 0005768-79.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P.
- R.A.A.R. e outro - Vistos. Trata-se de flagrante tipificado pela autoridade policial como incurso na infração prevista no artigo
33 da Lei 11.343/2006. A possibilidade de concessão da liberdade provisória nos casos de tráfico já vinha sendo reconhecida
por este juízo. O art. 44 da Lei de drogas aparentemente padece de inconstitucionalidade, a exemplo do que ocorria com o
art. 21 da Lei de armas. Há inclusive manifestações do STF nesse sentido (HC 100.742-MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello),
mencionada pela defesa em seu requerimento. Por outro lado, a nova redação do art. 323, II, do CPP, dada pela Lei n. 12.403/11
veda a concessão de fiança, sem mencionar as demais medidas cautelares também instituídas por esta lei. Sem adentrar
ao mérito da imputação, a acusação tipificou como tráfico o fato ali descrito, o que não garante condenação pelo mesmo
crime. A nova Lei n. 12.403/11 extinguiu a prisão decorrente de flagrante como forma de prisão processual. Há necessidade
de que ela seja convertida em prisão preventiva, desde que presentes seus requisitos. Além da prova de existência do crime e
indício suficiente de autoria, deve-se demonstrar sua necessidade para garantia da ordem pública, econômica, conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Pela F.A. juntada aos autos verifica-se que, aparentemente, as rés
farão jus à substituição de que trata o art. 44 do CP. A Resolução n. 05 de 2012, editada pela Presidência do Senado Federal em
12/02/2012, declarou inconstitucional a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” contida no par. 4º do art.
33 da Lei de Drogas. Logo, preenchidos os requisitos do referido art. 44 do CP o benefício deve ser concedido àqueles que se
valeram da benesse contida no art. 33, par. 4º, da Lei n. 11.343/06. No presente caso as presas não ostentam antecedentes. Não
há notícia de que integrem organização criminosa nem de que se dediquem a atividades da mesma natureza. A quantidade de
entorpecente apreendido não justifica a prisão para garantia da ordem pública. Acaso condenadas, há probabilidade de que não
seja necessário seu encarceramento para o cumprimento da pena. Logo, nada justifica que permaneçam presas durante toda a
instrução para, ao receber eventual sentença condenatória, sejam incontinenti colocadas em liberdade. Assim, não vislumbrando
presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 310, III, c.c. o art. 323, II, ambos do CPP, defiro as presas
Gabriela Martineza Alves da Silva e Regiane Aparecida de Ameida Rosa, o beneficio da liberdade provisória, independente de
fiança. Aplico, outrossim, as medidas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, nova redação. Expeçam-se alvarás de
soltura clausulados e termos de compromisso para as medidas cautelares, com a expressa advertência do disposto nos artigos
312, par. único e 282, §4º, do CPP. No mais, aguardem-se os autos principais. - ADV: MARISA MADALENA PEREIRA (OAB
102873/SP), PATRÍCIA MARYS DE ALMEIDA GONÇALVES (OAB 169686/SP)
Processo 0005996-54.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- A.L.O. - Trata-se de ação penal em que se apura tráfico de drogas e que se processa sob o procedimento previsto na Lei
11.343/2006. Foi apresentada defesa preliminar alegando, em síntese, que é inocente e provará no transcurso do processo; que
o os fatos narrados não configuram o tráfico de drogas. Apresentou rol de testemunhas (pág.105). A Defesa não apresentou
alegações capazes de desconstituir e exceções impeditivas ao recebimento da denúncia. Portanto, não há óbices ao recebimento.
A denúncia obedece aos requisitos legais formais (art. 41 do CPP) e descreve, em tese, fato típico (tráfico de drogas), cuja prova
de materialidade a instrui (págs.14/18 e 71/73). Há também indícios de autoria em desfavor do acusado (págs.5/10), razão pela
qual recebo a denúncia contra André Luiz de Oliveira. Anote-se e comunique-se (IIRGD). Observe-se o disposto no Provimento
nº 869/04 do Conselho Superior da Magistratura. Rito especial (artigo 54 da Lei 11.343/2006). Designo audiência de instrução
e julgamento (artigo 55 da lei 11.343/2006), para o dia 25/01/2016 às 15:00h. O acusado será interrogado e as testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa serão ouvidas. Cite-se, intime-se e requisite-se o acusado. Ciência ao Ministério Público
e à Defesa. Defiro a gratuidade processual, com a ressalva do disposto no artigo 12 da Lei 1.050/60. Anote-se. Certifique-se se
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os laudos e certidões estão juntados aos autos. Casos negativo, cobrem-nos, com urgência. Ciência ao Ministério Público e à
Defesa. - ADV: PAULO SILVANNO DE CARVALHO (OAB 267772/SP), MAX PEREZ CAMPOS (OAB 245492/SP)
Processo 0006955-25.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins S.S.C. - Vistos. Rito Especial (art. 55 e ss. da Lei 11.343/2006). Notifique-se o(a) acusado(a) para que no prazo de 10 dias,
responda, por escrito, à presente ação. Advirta-o(a) de que a resposta consistirá de defesa prévia e exceções, podendo arguir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas (art. 55 § 1º da Lei 11.343/2006). No ato da notificação, o Oficial de Justiça deverá indagar ao
(à) réu (ré) se tem condições de constituir advogado. Caso negativo, deverá firmar certidão de hipossuficiência. Após, intimese a Defensoria Pública para apresentar a resposta nos termos supracitados, respeitando-se o previsto no art. 5º, §5º, da Lei
1.060/50 (prazo em dobro). Defiro a cota do Ministério Público. Providencie-se o necessário. Requisitem-se as certidões do que
ali constar, observando o período depurador previsto no artigo 64 do CP. Ciência ao Ministério Público. - ADV: PATRÍCIA MARYS
DE ALMEIDA GONÇALVES (OAB 169686/SP)
Processo 0006976-98.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins J.P. - R.C. - Vistos. Rito Especial (art. 55 e ss. da Lei 11.343/2006). Notifique-se o(a) acusado(a) para que no prazo de 10 dias,
responda, por escrito, à presente ação. Advirta-o(a) de que a resposta consistirá de defesa prévia e exceções, podendo argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas (art. 55 § 1º da Lei 11.343/2006). No ato da notificação, o Oficial de Justiça deverá indagar ao
(à) réu (ré) se tem condições de constituir advogado. Caso negativo, deverá firmar certidão de hipossuficiência. Após, intimese a Defensoria Pública para apresentar a resposta nos termos supracitados, respeitando-se o previsto no art. 5º, §5º, da Lei
1.060/50 (prazo em dobro). Defiro a cota do Ministério Público. Providencie-se o necessário. Requisitem-se as certidões do que
constar na folha de antecedentes, observando o período depurador previsto no artigo 64 do CP. Ciência ao Ministério Público. ADV: SIMONE OSSES MACHADO (OAB 327919/SP)
Processo 0006976-98.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R.C.
- Trata-se de ação penal em que se apura o tráfico de drogas e que se processa sob o procedimento previsto na Lei 11.343/2006.
A defesa preliminar foi apresentada alegando, em síntese, que é inocente e provará no transcurso do processo. A Defesa não
apresentou alegações capazes de desconstituir e exceções impeditivas ao recebimento da denúncia. Apesar das alegações
de que não há justiça causa para a instauração da ação penal, restou demonstrada a materialidade do fato e há indícios
suficientes para, em princípio, haver o recebimento da denúncia. Portanto, não há óbices ao recebimento. A denúncia obedece
aos requisitos legais formais (art. 41 do CPP) e descreve, em tese, fato típico (tráfico de drogas), cuja prova de materialidade
a instrui. Há também indícios de autoria em desfavor dos acusados, razão pela qual recebo a denúncia contra Ralph Conejo.
Anote-se e comunique-se (IIRGD). Observe-se o disposto no Provimento nº 869/04 do Conselho Superior da Magistratura. Rito
especial (artigo 55 da Lei 11.343/2006). Designo audiência de instrução e julgamento (artigo 55 da lei 11.343/2006), para o dia
03 de março de 2016, às 15h15min. Momento em que, o acusado será interrogado e as testemunhas arroladas pela acusação
serão ouvidas. Cite-se, intime-se e requisite-se o acusado. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Com relação à incineração:
defiro a incineração das substâncias entorpecentes (artigo 60 do Provimento 2/01 das NSCGJ). A autoridade policial deverá
comunicar com antecedência o dia e local no qual ocorrerá a incineração, oportunidade em que será colhido material suficiente
à contraprova. Oficie-se. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. - ADV: SIMONE OSSES MACHADO (OAB 327919/SP)
Processo 0006977-83.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - C.C.S. e outro - Rito Especial
(art. 55 e ss. da Lei 11.343/2006). Notifique-se o(a) acusado(a) para que no prazo de 10 dias, responda, por escrito, à presente
ação. Advirta-o(a) de que a resposta consistirá de defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as
razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas (art. 55
§ 1º da Lei 11.343/2006). No ato da notificação, o Oficial de Justiça deverá indagar ao (à) réu (ré) se tem condições de constituir
advogado. Caso negativo, deverá firmar certidão de hipossuficiência. Após, intime-se a Defensoria Pública para apresentar a
resposta nos termos supracitados, respeitando-se o previsto no art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50 (prazo em dobro). Defiro a cota do
Ministério Público. Providencie-se o necessário. Formem-se os autos em apenso, para a juntada da folha de antecedentes e
requisitem-se as certidões do que ali constar, observando o período depurador previsto no artigo 64 do CP. Trata-se de pedido
de liberdade provisória, que conta com a discordância do Ministério Público. Como bem salientou o “parquet” o réu foi preso em
flagrante, após investigações realizadas por policiais civis sobre o tráfico na região. Ao efetuarem a abordagem pessoal nada de
ilícito encontraram com ele, mas na revista em sua residência, foram apreendidas grande quantidade e diversidade de drogas,
bem como maquinário e apetrechos destinados ao preparo e embalagem de entorpecentes. Outrossim, as circunstâncias da
apreensão narradas pelos policiais não afastam a capitulação contida na denúncia, que é de crime assemelhado a hediondo.
Assim, a garantia da ordem pública e da instrução criminal exigem a manutenção da medida extrema, cabível na espécie, eis
que presentes os requisitos legais. Oportuno chamar atenção para a circunstância de que a “admissão e aceitação constitucional
da prisão cautelar tem por fundamento a imprescindibilidade que tal providência representa. Essa reconhecida necessidade
social é que acaba por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência”,
como bem preleciona o Prof. Fábio Ramazzini Bechara, in “Prisão Cautelar”, São Paulo, Ed.Malheiros, 2005, p. 161. Assim já
decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Prisão Preventiva - Decretação - Réu primário, sem antecedentes,
com residência certa e ocupação lícita Irrelevância Prática de delito gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz
pública Constrangimento ilegal inocorrente - Ordem denegada” (JTJ 232/361). 7. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade
provisória. 8. Ciência ao Ministério Público e à defesa. - ADV: MARCOS VITOR DE ANDRADE (OAB 306894/SP), DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)
Processo 0006977-83.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - C.C.S. - - C.A.C.S. - Ação penal
pública de rito comum ordinário. Na resposta à acusação não foram argüidas preliminares nem requeridas justificações. Não
foram opostas exceções. Não é caso de absolvição sumária (art. 397 e seus incisos do CPP). Acolho os documentos e defiro a
produção da prova oral requerida. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 2016, às 14h45min.
Intimem-se a(s) vítima(s), com a advertência de que será(ão) inquirida(s) quanto aos valores dos prejuízos suportados, as
testemunhas arroladas (acusação) e os acusados, interrogando-os, em seguida e requisitando-os acaso estejam presos.
Havendo assistente de acusação ou querelante sejam os mesmos intimados. Sendo necessários esclarecimentos de peritos,
apresentem as partes os quesitos que deverão ser esclarecidos na audiência. Defiro a gratuidade processual, com a ressalva do
disposto no artigo 12 da Lei 1.050/60. Anote-se. Certifique-se se os laudos e certidões estão juntados aos autos. Caso negativo,
cobre-os, com urgência. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/SP), MARCOS VITOR DE ANDRADE (OAB 306894/SP)
Processo 0007255-84.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. J.D.S.P. - Vistos. Rito Especial (art. 55 e ss. da Lei 11.343/2006). Notifique-se o(a) acusado(a) para que no prazo de 10 dias,
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responda, por escrito, à presente ação. Advirta-o(a) de que a resposta consistirá de defesa prévia e exceções, podendo argüir
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas (art. 55 § 1º da Lei 11.343/2006). No ato da notificação, o Oficial de Justiça deverá indagar ao
(à) réu (ré) se tem condições de constituir advogado. Caso negativo, deverá firmar certidão de hipossuficiência. Após, intimese a Defensoria Pública para apresentar a resposta nos termos supracitados, respeitando-se o previsto no art. 5º, §5º, da Lei
1.060/50 (prazo em dobro). Defiro a cota do Ministério Público. Providencie-se o necessário. Requisitem-se as certidões do que
constar na folha de antecedentes, observando-se o período depurador previsto no artigo 64 do CP. Certifique-se se já houve o
decurso de prazo para a juntada do instrumento de mandato. Em caso positivo, intime-se o réu a constituir novo patrono em 10
dias, sob pena de ser-lhe nomeado um defensor dativo. Ciência ao Ministério Público. - ADV: RICARDO ALVES (OAB 137798/
SP)
Processo 0007255-84.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.D.S.P.
- Trata-se de ação penal em que se apura tráfico de drogas e que se processa sob o procedimento previsto na Lei 11.343/2006.
Foi apresentada defesa preliminar alegando, em síntese, que é inocente e provará no transcurso do processo; que o os fatos
narrados não configuram o tráfico de drogas. Apresentou rol de testemunhas (págs; 2 e 96). A Defesa não apresentou alegações
capazes de desconstituir e exceções impeditivas ao recebimento da denúncia. Portanto, não há óbices ao recebimento. A
denúncia obedece aos requisitos legais formais (art. 41 do CPP) e descreve, em tese, fato típico (tráfico de drogas), cuja prova
de materialidade a instrui (págs. 7/8 e 22/24.). Há também indícios de autoria em desfavor do acusado, razão pela qual recebo
a denúncia contra Jimmy Douglas dos Santos Prado. Anote-se e comunique-se (IIRGD). Observe-se o disposto no Provimento
nº 869/04 do Conselho Superior da Magistratura. Rito especial (artigo 54 da Lei 11.343/2006). Designo audiência de instrução
e julgamento (artigo 55 da lei 11.343/2006), para o dia 02/03/2016 às 15:30h. O acusado será interrogado e as testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa serão ouvidas. Cite-se, intime-se e requisite-se o acusado. Ciência ao Ministério Público
e à Defesa. Defiro a gratuidade processual, com a ressalva do disposto no artigo 12 da Lei 1.050/60. Anote-se. Certifique-se
se os laudos e certidões estão juntados aos autos. Casos negativo, cobrem-nos, com urgência. Da reiteração do pedido de
liberdade (pág.95/96): Reiteração de pedido de liberdade provisória e cota do Ministério Público (pág.100): com relação à
liberdade provisória, não há nos autos novos elementos capazes de descaracterizar os fundamentos já expostos anteriormente;
indefiro, pois, o pedido de liberdade provisória. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. - ADV: RICARDO ALVES (OAB 137798/
SP)
Processo 0007939-09.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- J.K.R. e outros - Presto informações em duas laudas. No mais, aguarde-se a apresentação das defesas escritas. - ADV:
CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB 245179/SP)
Processo 0007939-09.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- J.K.R. e outros - Petição (pág.216) trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público manifestouse pelo indeferimento (pág.224). A Defesa não trouxe novos elementos capazes de descaracterizar os fundamentos em que
embasou a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Assim, indefiro, pois, o pedido de revogação da prisão
temporária. Com efeito, a custódia cautelar do acusado se mostra necessária para a melhor elucidação do grave delito apurado
nesses autos. No mais, aguarde-se a apresentação das demais defesas esritas. - ADV: CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB
245179/SP)
Processo 0008070-81.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins J.P. - N.M.S. e outro - Vistos. Rito Especial (art. 55 e ss. da Lei 11.343/2006). Notifiquem-se os acusados) para que no prazo
de 10 dias, respondam, por escrito, à presente ação. Advirta-os de que a resposta consistirá de defesa prévia e exceções,
podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
que pretende produzir e arrolar testemunhas (art. 55 § 1º da Lei 11.343/2006). No ato da notificação, o Oficial de Justiça deverá
indagar aos réus se têm condições de constituir advogado. Caso negativo, deverá firmar certidão de hipossuficiência. Após,
intime-se a Defensoria Pública para apresentar a resposta nos termos supracitados, respeitando-se o previsto no art. 5º, §5º,
da Lei 1.060/50 (prazo em dobro). Defiro a cota do Ministério Público. Providencie-se o necessário.Requisitem-se as certidões
do que ali constar, observando o período depurador previsto no artigo 64 do CP. No Ciência ao Ministério Público. - ADV:
MARCELO ALVES PEREIRA (OAB 361175/SP)
Processo 0008070-81.2015.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins B.X.A. e outro - Petição (pág. 149/187) trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público manifestouse pelo indeferimento (pág.204/205). A Defesa não trouxe novos elementos capazes de descaracterizar os fundamentos em
que embasou a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Assim, indefiro, pois, o pedido de revogação da
prisão preventiva. Com efeito, a custódia cautelar dos réus se mostra necessária para a manutenção da ordem pública. Logo, a
liberdade dos réus poderá comprometer a aplicação da lei penal. No mais, aguardem-se as defesas escritas. - ADV: MARCELO
ALVES PEREIRA (OAB 361175/SP)
Processo 0008148-75.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas Norberto Teago Araújo Júnior - Trata-se de reiteração de pedido de liberdade provisória que conta com a discordância do
Ministério Público. Não se ouvida que a questão de mérito deve ser enfrentada no momento oportuno. Entretanto, tampouco
se pode perder de vista que o réu foi preso em flagrante delito e se trata de reincidente. Acaso condenado deverá iniciar
cumprimento de pena em regime fechado. Foi preso a pouco mais de um mês, logo, sua prisão preventiva não extrapola prazo
razoável. Nesses termos, inalterados os fundamentos que determinaram a decretação da prisão preventiva, indefiro o pedido
de liberdade provisória. No mais, conclusos para designação de audiência de Instrução e Julgamento. Intime-se. - ADV: JOEL
FRANÇA (OAB 178667/SP), RUBENS APARECIDO G DE CAMPOS (OAB 70988/SP)
Processo 0008148-75.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
- Norberto Teago Araújo Júnior - Ação penal pública de rito comum ordinário. Na resposta à acusação não foram argüidas
preliminares nem requeridas justificações. Não foram opostas exceções. Não é caso de absolvição sumária (art. 397 e
seus incisos do CPP). Acolho os documentos e defiro a produção da prova oral requerida. Designo audiência de instrução
e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2016, às 16 horas. Intimem-se a(s) vítima(s), com a advertência de que será(ão)
inquirida(s) quanto aos valores dos prejuízos suportados, as testemunhas arroladas (acusação) e o acusado, interrogando-o,
em seguida e requisitando-o acaso esteja preso. Havendo assistente de acusação ou querelante sejam os mesmos intimados.
Sendo necessários esclarecimentos de peritos, apresentem as partes os quesitos que deverão ser esclarecidos na audiência.
Defiro a gratuidade processual, com a ressalva do disposto no artigo 12 da Lei 1.050/60. Anote-se. Certifique-se se os laudos
e certidões estão juntados aos autos. Caso negativo, cobre-os, com urgência. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. - ADV:
JOEL FRANÇA (OAB 178667/SP), RUBENS APARECIDO G DE CAMPOS (OAB 70988/SP)
Processo 0008192-94.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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M.A.S.B. - - R.A. - - D.S.B. - Presto informações em duas laudas. No mais, aguarde-se a apresentação da defesa escrita - ADV:
KARINA PETRATTI NASCIMENTO DE MORAES (OAB 206250/SP), RICARDO ALVES (OAB 137798/SP), DUVAL MACRINA
(OAB 117063/SP), AREOVALDO ALVES (OAB 55981/SP)
Processo 0008833-82.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - A.L.R.A.G. e outro - A custódia
cautelar faz-se necessária para assegurar a instrução criminal, já que a liberdade prematura do acusado poderá prejudicar a
espontaneidade dos atos, em especial, o reconhecimento pessoal por parte da vítima. Com efeito, trata-se de delito grave (roubo
consumado, duplamente circunstanciado), com a pena máxima do crime superior a quatro anos. Outrossim, o acusado Lincoln
Bruno Silva é reincidente. Posto isso, indefiro o pedido de liberdade provisória do indiciado Lincoln Bruno Silva, Adilson Luciano
Rodrigues de Araujo Gonçalves. Presentes os requisitos necessários, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
para garantia da ordem pública e da instrução criminal, e o faço nos termos do artigo 312 c.c. 313, II do CPP. Expeçam-se os
mandados de prisão. No mais, aguarde-se a juntada da defesa de Lincoln Bruno Silva. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.
- ADV: JOEL FRANÇA (OAB 178667/SP)

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTIANE ETSUKO MIYAZAKI YASUNICI MAFOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0003658-10.2015.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - Marcos Antonio da
Cunha - Defiro a cota retro. Intime-se a vítima para comparecer à audiência, na forma determinada a fls. 85, observando-se o
novo endereço fornecido pelo Ministério Público. - ADV: REGINA CELIA DOS SANTOS (OAB 95334/SP)
Processo 0003896-97.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003896) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RHEGIS
RICARDO DE MORAES TORRES - 1- Designo, para audiência de instrução, debates e julgamento, o dia 03 de fevereiro de
2016, às 15h15min. 2- Intime(m)-se a(s) vítima(s) indicada(s) para comparecimento pessoal perante este Juízo, na data acima
designada, para depor sobre os fatos narrados no processo em epígrafe, advertindo-a(s) de que deixando de comparecer sem
motivo justo, sujeitar-se-á à condução coercitiva (art. 201, §1º, Código de Processo Penal). 3- Oficie-se ao Diretor da Penitenciária
Potim II e à Polícia Militar do Estado de São Paulo requisitando o réu acima qualificado para a audiência supramencionada. 4Depreque-se a intimação do réu. 5- Requisitem-se eventuais laudos e certidões faltantes. - ADV: JULIO CÉSAR DOS SANTOS
(OAB 224789/SP), SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP)
Processo 0005262-84.2007.8.26.0292 (292.01.2007.005262) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
- Helena Mariana Gaspar e outro - 1- Indefiro o item 1 de fls. 416, pois a testemunha compareceu à audiência anteriormente
designada e já saiu intimada para a nova audiência. 2- Intime-se a testemunha Marcelo nos novos endereços fornecidos pelo
Ministério Público. 3- Homologo, para que produza os regulares efeitos de direito, a desistência da oitiva das testemunhas de
acusação Luis Carlos Generoso e Silvana Barbosa de Freitas. Anote-se. - ADV: ROMILSON FONSECA MOURA (OAB 228662/
SP), MICHELE DE SOUZA CUNHA (OAB 143386/MG)
Processo 0014623-86.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014623) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Charles Manoel dos Santos - Por todo o exposto, admito a denúncia e pronuncio Charles Manoel dos Santos com fundamento
no art. 413 do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121,
caput, combinado com art. 14, inc. II, do Código Penal. P.R.I.C. - ADV: BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA (OAB 301043/SP)
Processo 1009056-18.2015.8.26.0292 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Decorrente de Violência Doméstica
- M.C.A. - Trata-se de queixa-crime ajuizada por MÔNICA CRISTINA DE ANDRADE contra DIOL FREDINEI DE ANDRADE.
Aduziu a querelante que o querelado teria cometido os crimes previstos nos artigos 139, 140 e 147 do Código Penal contra si. O
Ministério Público requereu a rejeição parcial da ação penal privada em relação ao suposto crime de ameaça, por ilegitimidade
de parte. No tocante aos crimes contra a honra, requereu que a autora junte aos autos cópia das ofensas proferidas em meio
virtual e que situe os fatos no tempo e no espaço, para a viabilidade da ação privada, de modo a proporcionar oportunidade
do réu se defender. É o breve relato. Decido. Quanto ao crime de ameaça, impõe-se a rejeição da queixa. De fato, conforme
salientado pelo Ministério Público, a querelante é parte ilegítima para ajuizar ação em relação ao referido crime, pois se trata
de delito que deve ser apurado através de ação penal condicionada à representação da vítima. Destarte, a querelante não é
parte legítima para propor a ação para a apuração de tal crime. Diante do exposto, REJEITO a queixa-crime, por ilegitimidade
da parte, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, em relação ao crime de ameaça. No tocante ao
referido crime, a querelante deverá proceder na forma exposta pelo Ministério Público. Em relação aos crimes contra a honra,
acolho o pedido ministerial e determino que a querelante junte aos autos cópia das ofensas proferidas em meio virtual, bem
como emende a inicial, em dez dias, a fim de situar os fatos no tempo e no espaço, a fim de viabilizar a ação privada, permitindo
ao querelado a possibilidade de se defender, sob pena de rejeição. P. R. I.C. - ADV: GISELE ROSIANE DE OLIVEIRA ROSA
(OAB 170941/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTIANE ETSUKO MIYAZAKI YASUNICI MAFOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0010163-17.2015.8.26.0292 (processo principal 1008432-66.2015.8.26) - Cumprimento Provisório de Decisão
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - Isabel Cardoso Domingos de Jesus - Por primeiro, observo a informação juntada pelo
requerido aos autos de conhecimento, dando conta da compra do aparelho Oxímetro de Pulso Elétrico, bem como do prazo de
entrega pelo fornecedor. Assim por ora, aguarde-se pelo prazo de 5(cinco) dias, nova informação do requerido, certificando-se.
Após, voltem conclusos imediatamente. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Int. Jacarei, 14 de dezembro de 2015. - ADV: JOSE
FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)
Processo 1000019-30.2016.8.26.0292 - Autorização judicial - Viagem ao Exterior - P.C.L.O. - Indefiro a antecipação dos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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efeitos da tutela sem ouvir a parte contrária, considerando a irreversibilidade da medida postulada e ausência de demonstração
de verossimilhança das alegações pelas provas apresentadas. Não restou cabalmente comprovado abandono material e moral
do requerido em relação a filha menor, o que inviabiliza concessão de autorização de viagem sem seu conhecimento. Diante da
ausência de informação a respeito do endereço do requerido determino a realização de diligências do juízo para tentar localizálo. Intime-se. - ADV: LUIZ ANTONIO LEITE PEREIRA JUNIOR (OAB 344533/SP), MÁRCIA FERREIRA LEITE PEREIRA (OAB
168938/SP)
Processo 1007439-23.2015.8.26.0292 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.M.P.L. - Vistos. Atenta
à petição inicial e documentos que a instruem, defiro a liminar pleiteada. Por primeiro, insta consignar que a declaração de
hipossuficiência bem como os documentos apresentados pelo autor comprovam a situação econômica da família e a necessidade
de postular ao ente federativo o necessário para o tratamento de sua saúde. Desnecessária a concessão da gratuidade de
justiça, porquanto, no âmbito da Justiça da Infância e Juventude, há isenção de custas e emolumentos, salvo hipótese de
litigância de má-fé (art. 759 das NSCGJ). Após a juntada de documentos em cumprimento ao despacho que determinou a
emenda da petição inicial, os fatos ficaram melhor esclarecidos, sobretudo a necessidade de intervenção cirúrgica. Pois
bem. O art. 213, §1º da Lei nº 8.069/90 assim preceitua: “sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o
réu”. Comprovou o autor a grave patologia que lhe acomete - colesteatoma com supuração crônica no ouvido esquerdo- e a
necessidade de intervenção cirúrgica de timpanomastoidectomia radical. O autor vem sendo acompanhado pela rede pública de
saúde desde 2013 e, em último exame feito em abril de 2015 o médico já acenou para a necessidade de avaliação para cirurgia.
A Defensoria Pública encaminhou ofício à Procuradoria do Município para o fornecimento de laudo médico com detalhes sobre
a doença e tratamento, todavia, até agora, nada foi respondido. É dever do Estado garantir a saúde e oferecer proteção integral
à criança e adolescente (art. 1º do Estatuto da Criança e Adolescente - Lei nº 8.069/90). O art. 11 do ECA assim preceitua: “é
assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema único de Saúde, garantido o
acesso universal e igualitário as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”. É absolutamente inviável
o preenchimento de trâmites burocráticos, ou mesmo o aguardo de vagas junto ao sistema de Saúdem, pois a urgência do
caso recomenda o tratamento investigativo e, se o caso, cirúrgico do autor, para que, assim, possa levar uma vida normal. Nem
se alegue que a responsabilidade é do Estado e não do Município. A responsabilidade dos entes federados é solidária, aliás
questão sumulada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ora transcrevo: “Súmula 66: A responsabilidade
para proporcionar meios visando garantir o direito à saúde da criança ou do adolescente é solidária entre Estado e Município”.
A concessão de liminar exige a simultaneidade de dois requisitos indispensáveis: a relevância dos fundamentos alegados pelo
requerente e a possível ineficácia da medida, caso seja concedida somente a final, o que se verifica no caso vertente. Neste
ponto, o perigo da demora é inegável, pois o jovem já conta com restrições em sua vida, não pode fazer esforço físico por
conta da doença sob pena de agravamento desta. Mais não se pode esperar! Isto posto, com fundamento no artigo 213, §1, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, DEFIRO a liminar pleiteada, E DETERMINO que o Município de Jacareí e o Estado de
São Paulo , no prazo de 10 (dez) dias, providenciem todos os exames necessários para a avaliação pré cirúrgica e itnernação,
se o caso para o procedimento cirúrgico, em hospital público ou privado, custeando, ainda, todo o necessário para a realização
de exames, cirurgia e medicamentos indicados para o tratamento da doença que acomete o autor. Em caso de descumprimento,
fixo multa diária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 213, § 2º do ECA,revertendo-se a quantia para o fundo
gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 214, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. A concessão da tutela independerá de oitiva da parte contrária, dada a verificação dos pressupostos de urgência
do pedido perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito (art. 196 da Constituição
Federal; 11, § 2º do ECA e 284 da Constituição Estadual). Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo
legal para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se da decisão, o Diretor da DIR de Saúde VII de Taubaté. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Ultimadas todas as providências pela
z. Serventia, ciência ao Ministério Público. Jacareí, 9 de outubro de 2015. - ADV: MARILIA DA SILVA MACEDO (OAB 99999/
MG)
Processo 1007439-23.2015.8.26.0292 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.M.P.L. - Fls. 35/74:
Ciente dos documentos juntados pelo autor. No mais, aguarde-se a apresentação da contestação pelo requerido. Int. Jacarei, 27
de outubro de 2015. - ADV: MARILIA DA SILVA MACEDO (OAB 99999/MG)
Processo 1007439-23.2015.8.26.0292 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.M.P.L. - M.J. e outro
- Fls. 86/88: Ciente das informações acerca do cumprimento da liminar pelo Município de Jacareí. No mais, aguarde-se a
apresentação da contestação pelo requerido. Int. Jacarei, 15 de dezembro de 2015. - ADV: MARILIA DA SILVA MACEDO (OAB
99999/MG), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), STEFANY FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB
311774/SP)
Processo 1007439-23.2015.8.26.0292 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.M.P.L. - M.J. e outro Concedida liminar em 9/10/15. Realizada intimação para cumprimento em 26/11/15. O Município informa cumprimento da liminar
em 04/11/15. O requerente informa o descumprimento da medida às fls. 90/92, afirmando que o atendimento não foi prestado de
forma devida, não houve a efetiva consulta. Determino que o requerido, no prazo de 10 dias, comprove o efetivo cumprimento
da liminar, apresentando relatório médico da consulta realizada, sob pena de restar caracterizado descumprimento da liminar.
Além disso, o requerido deverá esclarecer quais serão os próximos passos no tratamento do autor, informando se existe nova
consulta marcada, exame ou cirurgia marcados. Intime-se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP),
STEFANY FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 311774/SP), MARILIA DA SILVA MACEDO (OAB 99999/MG)
Processo 1007555-29.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.E.C.S. - P.M.J. - Fls.
62/64: Ciente das informações acerca do cumprimento da liminar pelo Município de Jacareí. No mais, aguarde-se a apresentação
da contestação pelo requerido. Int. Jacarei, 30 de novembro de 2015. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB
200484/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB
331519/SP)
Processo 1008064-57.2015.8.26.0292 - Autorização judicial - Seção Cível - M.A.D.B. - Intime-se o requerente para que
informe sobre a internação, no prazo de 10(dez) dias. Int. Jacarei, 10 de dezembro de 2015. - ADV: MAYARA MATA BARBOSA
(OAB 369954/SP), PEDRO LUIZ DOS SANTOS (OAB 131112/SP)
Processo 1008432-66.2015.8.26.0292 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I.C.D.J. - P.M.J. 1-Ciente do cumprimento da liminar em relação ao fornecimento de fraldas. 2-No que tange ao aparelho Oxímetro de Pulso
Elétrico, aguarde-se o prazo de entrega do fornecedor, informado pelo requerido a fls.59. 3-No mais, aguarde-se a apresentação
da contestação pelo requerido. Int. Jacarei, 14 de dezembro de 2015. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB
200484/SP)
Processo 1008562-56.2015.8.26.0292 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - D.A.M. - P.M.J. - Recebo
o aditamento à inicial. A saúde é direito básico do cidadão, sendo dever do Estado prestar o atendimento médico necessário
e fornecer os insumos necessários para o tratamento. Os relatórios médicos indicam a necessidade do uso de fraldas pelo
requerente como forma de evitar infecções. A fralda do enfermo embora não seja medicamentos é insumo ligados à saúde,
instrumento necessário para garantir o tratamento e a dignidade humana, não podendo ser confundido como simples produto
de higiene pessoal. O Estado tem o dever de prestar assistência integral à saúde, o que impõe o fornecimento de tratamentos,
medicamentos e insumos indispensáveis ao tratamento de moléstias. A falta de fraldas para o requerente, que não tem controle
dos esfíncteres, exporia a risco de infecção, além de subtrair-lhes a dignidade humana, prejudicando o tratamento de saúde
adequado. A família do requerente não tem recursos para custear o tratamento sem prejuízo do próprio sustento. Presente a
verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela
determinando o fornecimento de 240 fraldas XXG por mês. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias a partir da
intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Cite-se. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB
291552/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)
Processo 1008857-93.2015.8.26.0292 - Ação Civil Pública - Seção Cível - M.J. - Considerando a petição e procuração de
fls. 150/153, providencie o imediato cadastro dos procuradores do Município mencionados a fls. 150 junto ao sistema SAJ. No
mais, aguarde-se informação acerca do cumprimento da decisão de fls.144/145 pelo requerido. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
Int. Jacarei, 15 de dezembro de 2015. - ADV: ROGERIO DE SOUZA NEVES (OAB 302168/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA
BRAGA (OAB 200484/SP)
Processo 1009230-27.2015.8.26.0292 - Procedimento ordinário - Seção Cível - R.P.F. - A saúde é direito básico do cidadão,
sendo dever do Estado prestar o atendimento médico necessário e fornecer os insumos necessários para o tratamento. O relatório
médico indica a necessidade do uso de fralda pelo requerente como forma de evitar infecções. A fralda do enfermo embora não
seja medicamento é insumo ligados à saúde, instrumento necessário para garantir o tratamento e a dignidade humana, não
podendo ser confundido como simples produto de higiene pessoal. O Estado tem o dever de prestar assistência integral à saúde,
o que impõe o fornecimento de tratamentos, medicamentos e insumos indispensáveis ao tratamento de moléstias. A falta de
fraldas para o requerente, que não tem controle dos esfíncteres, exporia a risco de infecção, além de subtrair-lhes a dignidade
humana, prejudicando o tratamento de saúde adequado. Os autores comprovaram não ter condições de arcar com o custo do
tratamento por meios próprios ou com o auxílio de suas famílias. Assim, restou comprovada verossimilhança das alegações e
risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela determinando o fornecimento de
140 fraldas por mês tamanho EXG em favor do requerente, no prazo de 10 dias, a partir da intimação, sob pena de multa de
R$ 100,00. Cite-se. Intime-se. - ADV: MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)
Processo 1009367-09.2015.8.26.0292 - Autorização judicial - Viagem ao Exterior - N.C.F. - A inicial relata que a requerente
pretende viajar à Espanha para encontrar o pai. A documentação apresentada demonstra que a genitora tem vínculo no Brasil,
sendo funcionária pública municipal e o genitor reside na Espanha. Assim, não vislumbro risco na autorização de viagem a
pedido da genitora, sem assinatura do genitor, considerando que ele está na Espanha e irá receber a menor. Ante o exposto,
julgo procedente o pedido para conceder autorização de viagem para ida e volta da menor à Espanha. Expeça-se o necessário.
Intime-se. - ADV: OSWALDO LELIS TURSI (OAB 67784/SP), PAULO HENRIQUE VIDAL DIAS (OAB 112560/SP)
Processo 1026161-26.2015.8.26.0577 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - P.H.B.G. - Vistos. O Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo, reiteradamente, que a Vara da Infância e
Juventude é dotada de competência absoluta para o processamento e julgamento das ações movidas por criança ou adolescente
em face do Estado, visando o fornecimento gratuito de medicamento ou tratamento médico. Tal se dá por força do disposto
nos arts. 98, 148, IV e 208, VII, todos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Nesse sentido: “AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Fornecimento gratuito de medicamento para menor hipossuficiente e portadora de
doença grave. Competência absoluta da vara da Infância e Juventude. Dever de assistência à saúde constitucionalmente
protegido. Tutela antecipada deferida. Requisitos do art. 273 do CPC preenchidos. Decisão mantida, tendo em vista o caráter
extraordinário da medida, até nova apreciação por juízo competente. Remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude que
é a competente, com observação.” (TJSP - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0219780-25.2012 13ª Câmara de Direito Público
Relator PEIRETTI DE GODOY- j. 08.05.2013). “Apelação Cível Medicamento Ajuizamento por menor de idade visando garantir
o fornecimento gratuito de sessões com laser “Excimer Laser Xtrac”, com fundamento em dispositivos constitucionais e do
Estatuto da Criança e do Adolescente Sentença anulada de ofício, com remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude
Recurso voluntário prejudicado.” (TJSP - Apelação Cível n° 0562976-26.2008.8.26.0577 São José dos Campos 13ª Câmara
de Direito Público Relatora LUCIANA BRESCIANI - j. 19.12.2012). “COMPETÊNCIA - Menor de idade portador de doença
grave - Pedido de fornecimento de medicamentos - Hipossuficiente - Ação julgada procedente - Matéria do âmbito da Vara da
Infância e da Juventude - Sentença anulada, de ofício, mantida a’ tutela antecipada concedida e determinada a remessa dos
autos a uma das Varas da Infância e da Juventude de São José dos Campos - Prejudicado o exame do recurso” (TJSP Apelação
nº 990.10.302438-9 São José dos Campos 6ª Câmara de Direito Público Relator JOSÉ HABICE - j. 17.01.2011). Súmula 68:
“Compete ao Juízo da Infância e da Juventude julgar as causas em que se discutem direitos fundamentais de crianças ou
adolescentes, ainda que pessoa jurídica de direito público figure no pólo passivo da demanda.” Ante o exposto, declino da
competência, e determino a redistribuição à Vara da Infância e Juventude desta Comarca, com urgência. Int. São José dos
Campos, data supra. - ADV: RAPHAEL GUILHERME DA CRUZ ALVES DE BRITTO (OAB 367290/SP)
Processo 1026161-26.2015.8.26.0577 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - P.H.B.G. - O autor deverá informar, no prazo de 5 dias, se pretende manter a demanda contra o município de
São José dos Campos ou se pretende aditar a inicial para substituir pelo município de Jacareí. Ademais, o interessado deverá
apresentar relatório médico informando se o medicamento prescrito não pode ser substituído por outros alimentos capazes de
fornecer os nutrientes necessários ao desenvolvimento do menor, expondo os motivos da inviabilidade de substituição (resta
claro a impossibilidade de ingestão de leite e soja, mas não foi explicada a impossibilidade ou inconveniência de substituição
por outras fontes de proteína como a carne). Intime-se. - ADV: RAPHAEL GUILHERME DA CRUZ ALVES DE BRITTO (OAB
367290/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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JUIZ(A) DE DIREITO ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELIA MARIA QUEIROZ PEREIRA CALÇAS CASSETTARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0009803-82.2015.8.26.0292 (apensado ao processo 1005897-67.2015.8.26) (processo principal 100589767.2015.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
- CLAUDIA HELENA DA SILVA - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Para que no futuro ninguém alegue nulidade, providencie o
cartório a intimação pessoal da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos e prazo da decisão de fls. 71. Intimem-se. - ADV:
REGINA GADDUCCI (OAB 130485/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE
SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)
Processo 1000075-63.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ANTONIO APARECIDO SILVA - Vistos.
Defiro ao autor o benefício da Justiça Gratuita. Anote-se. Antes da analise do pedido de tutela antecipada, providencie o autor
a juntada aos autos dos documentos que instruíram o processo nº 1003269-08.2015.8.26.0292, referidos no item 3 da decisão
copiada a fls. 33/34; bem como os seguintes esclarecimentos: o CRV do veículo mencionado no contrato de fls. 17 foi entregue
ao requerido ISAÍAS GONÇALVES DE CAMPOS preenchido ou não? Em caso positivo, houve reconhecimento de sua firma “por
autencidade” passada em cartório? Porque não efetuou a comunicação de venda na época própria, consoante disposto no artigo
134 do CTB?. Prazo: cinco dias, sob pena de indeferimento da tutela antecipada. Intimem-se. - ADV: ANDRE FELIPE SILVA DE
DEUS (OAB 322311/SP), JOY ARRUDA MARQUES CORREA DIAS (OAB 325873/SP)
Processo 1000198-61.2016.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SELMA ALVES DA
COSTA MATTOS - Vistos. À autora para, no prazo de 48 horas, regularizar sua representação processual, eis que o documento
digitalizado como “procuração” e “justiça gratuita” estão em branco. No mesmo prazo, considerando a origem dos problemas da
autora, esclareça se pretende a transferência para hospital de referencia em oncologia ou neurocirurgia e, ainda, se a avaliação
por neurocirurgião, mediante deslocando deste, não pode se dar no próprio hospital em que se encontra. Intimem-se. - ADV:
JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

JAGUARIÚNA
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO FORLI FORTUNA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BRUNA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0000017-70.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000017) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
- Luciano Alves Felipe - Vistos. Primeiramente, providencie o exequente, em 30 (trinta) dias, a comprovação nos autos da
transferência da matrícula do imóvel a ser objeto de penhora da Comarca de Pedreira-SP para o CRI de Jaguariúna-SP, ato
necessário e essencial a analise dos demais pedidos nestes autos, cabendo tal diligência ao interessado. Intime-se através da
Imprensa Oficial. Jaguariuna, 15 de dezembro de 2015. - ADV: ADEMIR DE LIMA (OAB 148987/SP), RENATA STELA QUIRINO
MALACHIAS (OAB 191048/SP)
Processo 0000019-79.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000019) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Banco Itaú Sa
- Vistos. Tendo em vista o depósito realizado pelo réu no valor acordado entre as partes, considero integralmente cumprida
a obrigação objeto da lide nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento
em favor da autora, acerca do valor do depósito de fl. 139, intimando-a para retirada no prazo de 05 (cinco) dias. As partes
poderão retirar eventuais documentos juntados no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que decorrido o mesmo, serão destruídos.
Após o cumprimento da presente, proceda-se a serventia à destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009,
com as formalidades legais e de praxe, baixando-se no sistema. Intime-se através da Imprensa Oficial, após o cumprimento.
Jaguariuna, 14 de dezembro de 2015. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0000236-49.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João Carlos
Vicente - VIVO S/A - Vistos. Tendo em vista o ofício remetido a este Juízo pela Comarca de Presidente Prudente, conforme
fl. 159, observo que o referido depósito realizado pela ré é referente a estes autos, o qual tem como partes João Carlos
Vicente e Vivo S.A., pelo que deixo de determinar a transferência de tal valor conforme o pleiteado no ofício supracitado. Dessa
forma, comunique-se ao Juizado especial Cível da Comarca de Presidente Prudente-SP, através de ofício, da presente decisão.
Ademais, cumpra-se o determinado às fls. 158. Intime-se através da Imprensa Oficial, após o cumprimento. Jaguariuna, 16
de novembro de 2015. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CARLOS ALEXANDRE R DE
CAMPOS ANDRADE (OAB 140114/SP)
Processo 0000236-49.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João Carlos
Vicente - VIVO S/A - Autor: retirar o mandado de levantamento no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA
BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CARLOS ALEXANDRE R DE CAMPOS ANDRADE (OAB 140114/SP)
Processo 0000236-49.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João
Carlos Vicente - VIVO S/A - Vistos. Primeiramente, expeça-se mandado de levantamento em favor do autor acerca do valor
do depósito de fl. 149, uma vez que incontroverso, intimando-o para retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, tendo em
vista a manifestação do autor informando que o valor depositado pela ré não satisfaz o valor total do débito, intime-se a ré para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento do valor remanescente da condenação totalizado em R$ 1.060,99
(mil e sessenta reais e noventa e nove centavos), devendo ser acrescido juros e correção monetária até a data do efetivo
pagamento, sob pena de inserção da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil, e posterior prosseguimento do
feito em fase de execução, com a realização de penhora on-line via sistema BACENJUD, procedendo-se a serventia à inclusão
da respectiva minuta de bloqueio, independentemente de nova deliberação. Intime-se através da Imprensa Oficial, após o
cumprimento. Jaguariuna, 21 de outubro de 2015. - ADV: CARLOS ALEXANDRE R DE CAMPOS ANDRADE (OAB 140114/SP),
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0000329-80.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000329) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Robson Pires Gonçalves e outro - Despachante Gothardo - Vistos. (1) Tendo em vista a manifestação da exequente no sentido
de não dar prosseguimento à execução pela não localização dos executados, bem como outros bens passíveis d penhora,
aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado da sentença/acórdão, ou havendo manifestação
expressa, proceda-se à destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009, com as formalidades legais e de praxe,
facultando-se às partes a retirada de eventuais documentos em até 05 (cinco) dias. Deverá ser consignado ainda o valor
atualizado do débito, conforme cálculo nos autos e o respectivo mês/ano. (2) Não deverá ser baixado no sistema, em vista do
descumprimento da obrigação, que poderá futuramente ser objeto de reabertura para execução, assim que houver manifestação
da exequente nos autos, ficando suspenso o prazo prescricional nos termos do artigo 791, III, do CPC. (3) Intime-se através da
Imprensa Oficial. Jaguariuna, 14 de dezembro de 2015. - ADV: LUIS GUSTAVO ROVARON (OAB 309847/SP)
Processo 0000360-32.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Miguel João dos
Santos - MD IMÓVEIS - Vistos. (1) Tendo em vista ausência de manifestação do exequente a fim de indicar bens de propriedade
da executada passíveis de penhora, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado da sentença/
acórdão, ou havendo manifestação expressa, proceda-se à destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009,
com as formalidades legais e de praxe, facultando-se às partes a retirada de eventuais documentos em até 05 (cinco) dias.
Deverá ser consignado ainda o valor atualizado do débito, conforme cálculo nos autos e o respectivo mês/ano. (2) Não deverá
ser baixado no sistema, em vista do descumprimento da obrigação, que poderá futuramente ser objeto de reabertura para
execução, assim que houver manifestação do exequente nos autos, ficando suspenso o prazo prescricional nos termos do artigo
791, III, do CPC. (3) Intime-se através da Imprensa Oficial. Jaguariuna, 14 de dezembro de 2015. - ADV: JONATHAS VALERIO
DA SILVA (OAB 122471/SP), KARLA ZOIA SIMÕES (OAB 340099/SP)
Processo 0000404-51.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - Rogerio
Tomaz - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Tendo em vista o depósito realizado pelo réu no
valor da condenação, bem como posterior manifestação do autor em termos de concordância, considero integralmente cumprida
a obrigação objeto da lide nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em
favor do autor, acerca do valor do depósito de fl. 205, intimando-o para retirada no prazo de 05 (cinco) dias. As partes poderão
retirar eventuais documentos juntados no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que decorrido o mesmo, serão destruídos. Após o
cumprimento da presente, proceda-se a serventia à destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009, com as
formalidades legais e de praxe, baixando-se no sistema. Intime-se através da Imprensa Oficial, após o cumprimento. Jaguariuna,
14 de dezembro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA
MOTA (OAB 158697/SP), REGIANE PINTO CATÃO (OAB 221883/SP), CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB 310415/SP)
Processo 0000876-18.2015.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ALVARO JOAO FINOTELLI FILHO Vistos. Tendo em vista silêncio do exequente a fim de se indicar nos autos o atual endereço da executada para sua citação,
JULGO EXTINTA a presente Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, sem resolução
do mérito, não implicando na renúncia ao direito de crédito, o qual poderá ser exercido futura e eventualmente, cumpridos os
requisitos legais. Transitada em julgado, o exequente deverá ser intimado para que proceda à retirada de eventuais documentos
juntados com a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado, proceda-se à
destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009, com as formalidades legais e de praxe. P.R.I.C. Jaguariuna, 16
de dezembro de 2015. - ADV: DAMIEN RODRIGUES (OAB 311850/SP)
Processo 0000996-61.2015.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - YURI
AMORIM TUBEL CAVALCANTE e outro - IMOBILIARIA JP IMOVEIS - Sentença - Genérica - ADV: MÁGUIDA DE FÁTIMA
ROMIO (OAB 239173/SP), JANINE BATTOCCHIO (OAB 266849/SP)
Processo 0001021-11.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Augusto
Donizeti Gomes da Silva - Indique o autor, por seu advogado constituído, no prazo de 30 (trinta) dias, bens passíveis de penhora
de propriedade do executado, tendo em vista que a Penhora on-line foi infrutífera. - ADV: JOÃO CARLOS GODOI UGO (OAB
214822/SP)
Processo 0001218-63.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Tania
Ribeiro do Vale Coluccini e outro - TAM - Linhas Aéreas S/A - - Lan Airlines Sa - Tania Ribeiro do Vale Coluccini - - Tania Ribeiro
do Vale Coluccini - Tendo em vista o bloqueio eletrônico de R$ 1.119,80 (mil cento e dezenove reais e oitenta centavos), objeto
da condenação, e sua constituição automática em penhora, fica o executado intimado do prazo para eventuais embargos/
impugnação, que é de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente, nos termos do artigo 475-J, do C.P.C. - ADV: TANIA
RIBEIRO DO VALE COLUCCINI (OAB 214405/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/
SP)
Processo 0001390-05.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Luiz Carlos dos Santos - Ivanio Correia da Silva - Vistos. Tendo em vista a reabertura dos presente autos pelo exequente
e apresentação do cálculo atualizado da dívida, intime-se o réu para que proceda ao pagamento espontâneo do valor da
condenação, atualizado em R$ 3.369,86 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inserção da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil, e posterior prosseguimento
do feito em fase de execução, com a realização de penhora on-line via sistema BACENJUD, procedendo-se a serventia à
inclusão da respectiva minuta de bloqueio, independentemente de nova deliberação. Intime-se através da Imprensa Oficial.
Jaguariuna, 16 de dezembro de 2015. - ADV: RÚBIA CIGALLA VALLA (OAB 213800/SP), ADVALDO CARLOS DA SILVA (OAB
321791/SP)
Processo 0001447-86.2015.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - PAULO HENIRQUE DIAS
ALMEIDA - - Joao Emilio Dias Almeida - Cristiani Roberto Ribeiro - Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do Oficial de
Justiça no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: PEDRO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA (OAB 158672/SP)
Processo 0001800-05.2010.8.26.0296 (296.01.2010.001800) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel
- Fernanda Rishter Lourenço - Patrícia Regina Petroni - - José Geraldo Ferreira da Costa e outro - Vistos. Haja vista que as
partes entraram em composição amigável para o pagamento parcelado do débito, e, atendendo aos princípios norteadores
do Juizado, determino a suspensão da presente execução, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), para que possa haver
o cumprimento espontâneo da obrigação, mantendo-se, no mais, os atos já praticados. Fica deferida a expedição mensal de
mandado de levantamento dos valores das parcelas a serem depositadas pelos executados. Decorrido o prazo de 05 (cinco)
dias daquele previsto para o cumprimento final do acordo e, não havendo qualquer manifestação nos autos, a obrigação será
considerada integralmente cumprida com todas as baixas e comunicações pertinentes, sendo os autos destruídos nos termos
do Provimento n. 1.670/2009, independentemente de nova intimação. O descumprimento das condições estipuladas implicará
no prosseguimento da execução, com os devidos acréscimos legais. Intime-se através da Imprensa Oficial. Jaguariuna, 14 de
dezembro de 2015. - ADV: MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 169240/SP), ELIANE OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP)
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Processo 0001957-36.2014.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Bruna Maria Rotta - Bruna
Maria Rotta - Vistos. Tendo em vista se tratar a presente ação de Execução de Título Extrajudicial, torno sem efeito a decisão
de fl. 68 e JULGO EXTINTA a presente Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95,
sem resolução do mérito, em vista da não localização de bens de propriedade do executado e não implicando na renúncia ao
direito de crédito, o qual poderá ser exercido futura e eventualmente, cumpridos os requisitos legais. Transitada em julgado, o
exequente deverá ser intimado para que proceda à retirada de eventuais documentos juntados com a inicial, no prazo de 05
(cinco) dias. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado, proceda-se à destruição dos autos nos termos do
Provimento n. 1.670/2009, com as formalidades legais e de praxe. Não deverá ser baixado no sistema. P.R.I.C. Jaguariuna, 14
de dezembro de 2015. - ADV: BRUNA MARIA ROTTA (OAB 275635/SP)
Processo 0002026-10.2010.8.26.0296 (296.01.2010.002026) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Maria Aparecida
Almeida Rocha - Tim Celular Sa - Vistos. Tendo em vista que o processo foi destruído em razão do cumprimento da obrigação, e
reaberto a pedido da exequente sem nenhum requerimento, intime-a para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o motivo para
reabertura dos presentes aos, sob pena de destruição. Intime-se através da Imprensa Oficial. Jaguariuna, 14 de dezembro de
2015. - ADV: MAURICIO DIMAS COMISSO (OAB 101254/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 0002097-36.2015.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Adilson Natal
Boneti - Motors Company do Brasil - Vistos. Tendo em vista composição amigável entre as partes, bem como posterior
manifestação do autor informando o cumprimento do acordo, considero integralmente cumprida a obrigação objeto da lide nos
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. As partes poderão retirar eventuais documentos juntados no prazo de
05 (cinco) dias, sendo que decorrido o mesmo, serão destruídos. Após o cumprimento da presente, proceda-se a serventia à
destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009, com as formalidades legais e de praxe, baixando-se no sistema.
Intime-se através da Imprensa Oficial. Jaguariuna, 14 de dezembro de 2015. - ADV: ADRIANA MARIA POZZEBON (OAB 348775/
SP), ELAINE CRISTINA BARROS (OAB 290869/SP)
Processo 0002218-98.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Karina
Mantovani Penteado - Banco do Brasil S/A e outro - Karina Mantovani Penteado e outro - Vistos. Primeiramente, expeça-se
mandado de levantamento em favor da autora acerca do valor depositado à fl. 289, uma vez que incontroverso, intimando-a para
retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, tendo em vista a manifestação da autora de que há valor remanescente da dívida
a ser depositado pela ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil, intime-a para que proceda ao pagamento do valor atualizado
em R$ 57,65 (cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inserção da
multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil, e posterior prosseguimento do feito em fase de execução, com a
realização de penhora on-line via sistema BACENJUD, procedendo-se a serventia à inclusão da respectiva minuta de bloqueio,
independentemente de nova deliberação. Outrossim, intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca
do depósito realizado pela ré Banco do Brasil S/A. Intime-se através da Imprensa Oficial, após o cumprimento. Jaguariuna, 15
de dezembro de 2015. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), MARCELO RAYES (OAB 141541/SP), JOSE
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), KARINA MANTOVANI PENTEADO (OAB 317935/SP)
Processo 0002326-30.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Miguel João dos
Santos - Vistos. (1) Tendo em vista ausência de manifestação do exequente a fim de indicar bens de propriedade da executada
passíveis de penhora, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado da sentença/acórdão, ou havendo
manifestação expressa, proceda-se à destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009, com as formalidades legais
e de praxe, facultando-se às partes a retirada de eventuais documentos em até 05 (cinco) dias. Deverá ser consignado ainda
o valor atualizado do débito, conforme cálculo nos autos e o respectivo mês/ano. (2) Não deverá ser baixado no sistema, em
vista do descumprimento da obrigação, que poderá futuramente ser objeto de reabertura para execução, assim que houver
manifestação do exequente nos autos, ficando suspenso o prazo prescricional nos termos do artigo 791, III, do CPC. (3) Intimese através da Imprensa Oficial. Jaguariuna, 14 de dezembro de 2015. - ADV: KARLA ZOIA SIMÕES (OAB 340099/SP), CAMILA
ANDRESA MOURA DE OLIVEIRA GUERREIRO (OAB 308489/SP)
Processo 0002520-93.2015.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Fausto Henrique
Marques - ROBSON PORETO ME - Fausto Henrique Marques - Vistos. Tendo em vista a ausência injustificada do exequente
na audiência de tentativa de conciliação, embora devidamente intimado, JULGO EXTINTA a Execução movida por FAUSTO
HENRIQUE MARQUES contra ROBSON PORETO ME, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95, portanto sem exame de
mérito, ressalvando ainda que a extinção refere-se unicamente ao processo de execução não implicando, por conseguinte, em
renúncia ao crédito, e condeno o exequente ao pagamento das custas legais correspondentes a 1% (um por cento) do valor
da causa, obedecendo ao mínimo legal de 05 (cinco) UFESP. Após o trânsito em julgado, intime-se o exequente tão somente
para que, em 05 (cinco) dias proceda à retirada do título executivo que instruiu a inicial (UM CHEQUE), e, decorridos 180
(cento e oitenta) dias daquele, destruam-se os autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009. Ficam todos as atos constritivos
patrimoniais efetivados nos autos desfeitos, procedendo-se a serventia a expedição de mandado de levantamento da penhora
dos bens, conforme auto de fl. 19. P.R.I.C. - ADV: FAUSTO HENRIQUE MARQUES (OAB 317271/SP)
Processo 0003070-25.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título - Claudio
Andrade de Mattos Dias - Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Estância das Flores - Tendo em vista o
bloqueio eletrônico de R$1.217,99 (mil duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), objeto da condenação, e sua
constituição automática em penhora, fica o executado intimado do prazo para eventuais embargos/impugnação, que é de 15
(quinze) dias contados da intimação da presente, nos termos do artigo 475-J, do C.P.C. - ADV: RODRIGO OTÁVIO BARIONI
(OAB 163666/SP), JANINE BATTOCCHIO (OAB 266849/SP), WANDO HENRIQUE CARDIM NETO (OAB 329293/SP), CARLA
INARA NUNCCIO ARAUJO (OAB 335009/SP), GABRIELA GONÇALEZ DE OLIVEIRA (OAB 359878/SP)
Processo 0004028-11.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - ANTONIO
CESAR DA SILVA - Vistos. Tendo em vista a manifestação do exequente informando o cumprimento do acordo pelo executado,
considero integralmente cumprida a obrigação objeto da lide nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. As partes
poderão retirar eventuais documentos juntados no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que decorrido o mesmo, serão destruídos.
Após o cumprimento da presente, proceda-se a serventia à destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009,
com as formalidades legais e de praxe, baixando-se no sistema. Intime-se através da Imprensa Oficial, após o cumprimento.
Jaguariuna, 16 de dezembro de 2015. - ADV: KARLA ZOIA SIMÕES (OAB 340099/SP)
Processo 0004634-39.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Patricia
Toniatti - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Tendo em vista o bloqueio eletrônico de R$ 22.567,11 (vinte e dois mil quinhentos e
sessenta e sete reais e onze centavos), objeto da condenação, e sua constituição automática em penhora, fica o executado
intimado do prazo para eventuais embargos/impugnação, que é de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente, nos
termos do artigo 475-J, do C.P.C. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU
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(OAB 111887/SP), KAREN PRISCILA ROZA CARDOZO (OAB 319294/SP)
Processo 0005341-07.2014.8.26.0296 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sky Brasil
Serviços Ltda - Requerido: retirar o mandado de levantamento no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES
PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0006210-38.2012.8.26.0296 (296.01.2012.006210) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Genivaldo Barbosa - Vistos. (1) Tendo em vista a ausência de manifestação do exequente a fim de indicar nos autos bens
de propriedade do executado passíveis de penhora, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado
da sentença/acórdão, ou havendo manifestação expressa, proceda-se à destruição dos autos nos termos do Provimento n.
1.670/2009, com as formalidades legais e de praxe, facultando-se às partes a retirada de eventuais documentos em até 05
(cinco) dias. Deverá ser consignado ainda o valor atualizado do débito, conforme cálculo nos autos e o respectivo mês/ano. (2)
Não deverá ser baixado no sistema, em vista do descumprimento da obrigação, que poderá futuramente ser objeto de reabertura
para execução, assim que houver manifestação do exequente nos autos, ficando suspenso o prazo prescricional nos termos do
artigo 791, III, do CPC. (3) Intime-se através da Imprensa Oficial,. Jaguariuna, 15 de dezembro de 2015. - ADV: PEDRO PINA
(OAB 96852/SP)
Processo 0007590-28.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Luciano Antonio
Bizigatto - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Vistos. (1) Nos termos dos artigos 22 e 27, da Lei n. 9.099/95, REDESIGNO
a audiência UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 09 de março de 2016, às 18:10 horas, CITANDOSE e INTIMANDO-SE o(a)(s) requerido(a)(s) e, INTIMANDO-SE o(a)(s) autor(a)(s) para comparecimento pessoal e obrigatório
no Edifício do Fórum (na sala de audiências da 1ª Vara), situado na Rua Santo Antonio de Posse, nº 259 - Bairro Dom Bosco
- Jaguariúna/SP, ambos por via postal com AR/Oficial de Justiça, ou ainda, no caso do(a)(s) requerente(s), somente através do
eventual e respectivo advogado constituído/nomeado nos autos, pela simples publicação no D.J.E., nos termos do Provimento
n. 1.270/09, com todas as advertências legais e de praxe pela ausência (revelia quanto ao réu e extinção quanto ao autor, com
condenação em custas). (2) O(a)(s) requerido(a)(s), caso queira, deverá(ão) apresentar contestação oral ou escrita em sequência
à tentativa de conciliação caso reste infrutífera, e somente em tal momento, sob pena de revelia, oportunidade em, ato contínuo,
prosseguirá a audiência com a Instrução e Julgamento dos autos, sendo certo ainda que poderá(ão) vir acompanhado(a)(s) de
advogado e, caso não tenha(m) condições, será disponibilizado um profissional nomeado pelo convênio da Defensoria/OAB.
(3) Do mandado/publicação deverá constar expressamente que cada parte poderá trazer na referida audiência até 03 (três)
testemunhas no máximo, sem necessidade de apresentação prévia de rol e independente de intimação que, se necessária, será
excepcionalmente deferida desde que indicados nomes/endereços no prazo mínimo de 5 (cinco) dias antes da referida data.
(4) O(a)(s) requerido(a)(s) sendo pessoa(s) jurídica(s) poderá(ão) se fazer representar através de seu(s) sócio(s), com poderes
de representação demonstrado através de cópia do ato constitutivo ou apresentação do seu original em audiência, ou ainda
se fazer representar por preposto credenciado, desde que apresente instrumento de preposição no seu original, inclusive na
assinatura, e cópia do ato constitutivo da empresa onde conste expressamente os poderes para o outorgante que subscreveu
o referido instrumento, não sendo possível a cumulação dessa função com a de advogado. (5) Oficie-se à OAB local para
designação de defensor a fim de atuar na data e horário designados, pelo sistema de plantão do convênio da Defensoria/
OAB. (6) A presente decisão servirá de carta/mandado para cumprimento da citação e intimações necessárias. Intime-se, após
o cumprimento integral das determinações. - ADV: EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), ALINE BORTOLOTTO COSER
LOURENÇO (OAB 289607/SP)
Processo 0009504-30.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Idnes do
Carmo Hyppolitto - BANCO BRADESCO S/A - Autor: apresente a procuração no prazo de 5 (cinco) dias, para a expedição do
mandado de levantamento. - ADV: CAIO VICENZOTTI (OAB 338113/SP), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOLLI COMISSO (OAB
318784/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0009504-30.2014.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Idnes do
Carmo Hyppolitto - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Tendo em vista o cumprimento pela ré dos termos do acordo celebrado
entre as partes em audiência de conciliação, conforme depósito de fl. 145, considero integralmente cumprida a obrigação objeto
da lide nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor da autora,
acerca do valor do depósito de fl. 145, intimando-a para retirada no prazo de 05 (cinco) dias. As partes poderão retirar eventuais
documentos juntados no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que decorrido o mesmo, serão destruídos. Após o cumprimento da
presente, proceda-se a serventia à destruição dos autos nos termos do Provimento n. 1.670/2009, com as formalidades legais e
de praxe, baixando-se no sistema. Intime-se através da Imprensa Oficial, após o cumprimento. Jaguariuna, 14 de dezembro de
2015. - ADV: PEDRO HENRIQUE SOUZA LOLLI COMISSO (OAB 318784/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), CAIO VICENZOTTI (OAB 338113/SP)
Processo 3000117-71.2013.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - F.P CATÃO ME Moacir Eduardo Camilo Me e outro - Vistos. Tendo em vista a manifestação da exequente informando o cumprimento do acordo
celebrado entre as partes, considero integralmente cumprida a obrigação objeto da lide nos termos do artigo 794, I, do Código
de Processo Civil. As partes poderão retirar eventuais documentos juntados no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que decorrido
o mesmo, serão destruídos. Após o cumprimento da presente, proceda-se a serventia à destruição dos autos nos termos do
Provimento n. 1.670/2009, com as formalidades legais e de praxe, baixando-se no sistema. Intime-se através da Imprensa
Oficial. Jaguariuna, 14 de dezembro de 2015. - ADV: KARINA MANTOVANI PENTEADO (OAB 317935/SP), ANA VANESSA DA
SILVA (OAB 307008/SP), ANDREIA MANTOVANI PENTEADO (OAB 304039/SP)
Processo 3001846-35.2013.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Nelson de Jesus Vicenzzotti
Júnior - Alex Sandro da Conceição Alves e outro - Vistos. Em sede de Juizados Especiais a condenação em sucumbência atinge
única e exclusivamente a pessoa do recorrente vencido, como forma de desestimular a multiplicação de recursos protelatórios.
No caso dos presentes autos, observa-se que o único recorrente vencido foi a pessoa da executada, não podendo agora por um
erro formal de grafia no acórdão, onde o relator ao determinar a condenação do recorrente grafou por engano “apelado”, quando
o correto seria “apelante”, se beneficiando de forma incorreta de uma situação flagrantemente ilegal. Assim, fica indeferido o
pedido de execução dos honorários sucumbenciais pela executada. Ademais, considerando-se existir apenso de embargos
de terceiro, cujo andamento se encontrava suspenso em razão do recurso ora julgado, determino a suspensão dos presentes
autos e a continuidade no apenso indicado, intimando-se os embargados para que se manifestem através de seus advogados
no prazo de 10 (dez) dias respectivamente. Intime-se através da Imprensa Oficial. Jaguariuna, 15 de dezembro de 2015. - ADV:
DANILO TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/SP), JULIANA GAMEIRO GONÇALVES HERWEG (OAB 209206/SP), JORGE TADEU
GOMES JARDIM (OAB 124067/SP)
Processo 3003750-90.2013.8.26.0296 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vera
Lucia Luiz Anastacio - Vivo S/A - Tendo em vista o bloqueio eletrônico de R$1.307,68 (mil trezentos e sete reais e sessenta e oito
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centavos), objeto da condenação, e sua constituição automática em penhora, fica o executado intimado do prazo para eventuais
embargos/impugnação, que é de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente, nos termos do artigo 475-J, do C.P.C. ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), PEDRO PINA (OAB 96852/SP)

JALES
Criminal
4ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ APARECIDO JUSTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0006172-86.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006172) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Lucas da Silva
Nunes e outro - 1-A denúncia já foi recebida às fls. 58. Citados pessoalmente (fls. 131 e 163), os réus apresentaram resposta à
acusação através de defensores dativos, conforme fls. 151/153 e 176/186. Não é o caso de absolvição sumária, porque não se
verificou a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual torna-se necessário
o prosseguimento do feito, com a produção de provas. No mais, sem nulidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Para
audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, designo o dia 22 de fevereiro de 2016, às 15h00min. 2-Intimem-se e
requisitem-se. 3-Diante da nomeação de defensores dativos aos réus, defiro aos mesmos os benefícios da assistência judiciária
gratuita, anotando-se. 4-Indefiro o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica formulado pela defesa do
réu RENAN, uma vez que não há nos autos qualquer indício ou prova documental que corroborem a alegação de dependência.
5-Fica deferida a extração de cópias necessárias ao andamento do feito. Intime-se. - ADV: JOAO LUIZ DO SOCORRO LIMA
(OAB 106775/SP), CARLOS EDUARDO BORGES (OAB 240332/SP)
Processo 0009095-17.2015.8.26.0297 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Roberto Jose dos Santos - 1-A
denúncia já foi recebida às fls. 125. Citado pessoalmente (fls. 154), o réu apresentou resposta à acusação através de defensor
dativo às fls. 160/163. Não é o caso de absolvição sumária, porque não se verificou a ocorrência de qualquer das hipóteses do
artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual torna-se necessário o prosseguimento do feito, com a produção de
provas. No mais, sem nulidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Para audiência de instrução, interrogatório, debates
e julgamento, designo o dia 29 de fevereiro de 2016, às 15h15min. 2-Intimem-se e requisitem-se. 3-Diante da nomeação de
defensor dativo ao réu, defiro ao mesmo os benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se. 4-Fica deferida a extração
de cópias necessárias ao andamento do feito. Intime-se. - ADV: JOAO LUIZ DO SOCORRO LIMA (OAB 106775/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO DE LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO CARDOSO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000015-92.2016.8.26.0297 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Roubo (art. 157) - J.P. - W.P.G.S. - Vistos. 1)
Recebo a representação de fls. 37/39 e autorizo a juntada das representações já ofertadas (cópias) por outros atos infracionais
praticados anteriormente a este. 2) O adolescente WENER PEDRINI GARCIA DA SILVA foi representado pelo órgão do Ministério
Público do Estado de São Paulo por, supostamente, ter subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, bens da vítima Rosângela de Souza Silva, sendo que tal conduta teria sido realizada em circunstâncias de
tempo, local e modo de execução descritos na representação de fls. 37/39. O pedido de internação provisória formulado pelo
Ilustre Representante do Ministério Público de fls. 35/36 comporta acolhimento. E assim o é porque o adolescente WENER
PEDRINI GARCIA DA SILVA ostenta antecedentes infracionais, inclusive com registros anteriores de furto, infração de trânsito e
posse de drogas, persistindo na prática de atos infracionais graves, já que atos desta natureza (roubo mediante grave ameaça)
têm causado intranquilidade ao meio social, além de colocar em evidente situação de risco os adolescentes. O adolescente
já foi beneficiado com aplicação de medida socioeducativa em meio aberto (prestação de serviço à comunidade) em outra
oportunidade, sendo que não surtiu o efeito ressocializador, tornando-se ineficaz a introjeção de valores morais e sociais. Dessa
forma, a internação provisória é necessária, mormente porque o adolescente, além de persistir na prática de atos infracionais,
provoca a intranquilidade no meio social, uma vez que esta pacata cidade interiorana não está acostumada com a violência que
impera nos grandes centros. De outro aspecto, o convívio social certamente o conduzirá à prática de infrações mais graves,
colocando em risco não só a sociedade, mas também os esforços já desenvolvidos até agora visando à sua recuperação.
Nesse sentido já decidiu o Excelso Superior Tribunal de Justiça: “(...) a ocorrência de novo ato infracional equiparado a crime
praticado pelo menor análogo a outro anteriormente cometido autoriza a medida de internação (...)” (Re.. originário Min.
Hélio Quaglia Barbosa, Rel. para acórdão Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15/02/2005, in informativo do STJ nº 235 de
fevereiro de 2005). Ainda nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Habeas Corpus- Menor Ato
Infracional- Tráfico de entorpecentes- Internação decretada por sentença em procedimento destinado à apuração da prática de
Ato Infracional- Impetração que questiona a conveniência e a legalidade da medida imposta- Hipótese dos autos que justifica
a imposição da medida extrema Gravidade da infração, que violenta a sociedade, justifica a segregação inicial do adolescente
infrator- Internação que também proporciona proteção à integridade física do menor e, portanto, constitui a medida que mais
atende aos seus superiores interesse - Ordem denegada”. (Hábeas Corpus nº 040.493-0- Guarulho Câmara Especial- Relator:
Carlos Ortiz- 21.08.97- V.U.)” “MENOR- Procedimento para apuração de ato infracional- Gravidade do ato infracional e ousadia
demonstrada pelo adolescente que recomendam a imposição da medida extrema, de internação- Recurso provido para esse
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fim” (Apelação Cível nº 21.825-0- São Paulo- Câmara Especial- Relator: Dirceu de Melo-14.09.95 - V.U.). “Pretendida internação
provisória de adolescente a quem se atribui a prática de roubo especialmente agravado pelo uso de arma e pelo concurso
de pessoas. Gravidade do ato infracional, aliada à ousadia demonstrada pelo adolescente, que recomendavam, mesmo, a
providência alvitrada- Recurso Provido” (TJSP, AI 25.522-0/5, Rel. Dirceu de Mello). São veementes a prova de materialidade
infracional e veementes os indícios de autoria, haja vista que a conduta do agente acarreta riscos à comunidade e também a ele,
de forma que, com vista ao superior interesse do menor e atento ao princípio da proteção integral, DECRETO A INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA do adolescente WENER PEDRINI GARCIA DA SILVA pelo prazo de 45 dias, na forma do Artigo 108 do Estatuto
da Criança e do Adolescente. Oficie-se à digna Autoridade Policial comunicando o teor desta decisão, devendo o adolescente
ser mantido em local apropriado, separado dos demais presos adultos, submetendo-o previamente a exame de corpo delito,
lá permanecendo até sua remoção à FUNDAÇÃO-CASA. Considerando que já foi nomeado Defensor ao adolescente, designo
Audiência de Apresentação para o próximo dia 11 de janeiro, às 15:00 horas. Oficie-se à Autoridade Policial para que apresente
o menor na audiência supramencionada. Cite-se o adolescente, na pessoa de seus responsáveis legais, acerca do teor da
Representação e desta decisão, intimando-se as partes para que compareçam na audiência mencionada. Requisite-se vaga
junto à Fundação-Casa. Expeça-se a Guia de Internação Provisória. Expeçam-se os ofícios e mandados necessários. Int. - ADV:
JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES (OAB 218270/SP)
Processo 0000015-92.2016.8.26.0297 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Roubo (art. 157) - J.P. - W.P.G.S. - Ciência
ao Dr. Defensor de que foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2016, às 17:00 horas
bem como de que deverá, no prazo de 03 (três) dias, oferecer a defesa prévia e rol de testemunhas, se o caso. (art. 186, § 3º da
Lei 8.069/90). - ADV: JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES (OAB 218270/SP)

JAÚ
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 1001195-82.2014.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - A.R. - J.E.R. - Tendo em vista a
informação retro, oficie-se, com urgência, para desconto da pensão alimentícia, nos termos da cópia do ofício de fls. 226, cujo
desconto deverá incidir a partir da reassunção do alimentante, conforme documento de fls. 239. O ofício deverá ser enviado,
via fax e, posteriormente, com AR para o empregador, no endereço de fls. 225. Após, a juntada do AR, retornem ao arquivo.
Int. - ADV: FERNANDO JOSÉ CAMPANA ALMEIDA LEITE (OAB 169865/SP), THAIZ FERREIRA DE SOUZA (OAB 326554/SP),
KLEBER FERRARI STEFANINI (OAB 315935/SP), LUIZ ROBERTO FERRARI (OAB 74544/SP), PAULO SERGIO ALMEIDA
LEITE (OAB 22486/SP), ANDERSON GASPARINE (OAB 213126/SP)
Processo 1002869-61.2015.8.26.0302 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.C.F.F. - J.R.F. - Ante o que dos autos consta,
arquivem-se, fazendo-se as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: MÁRCIO ÁZAR (OAB 171942/SP)
Processo 1004682-26.2015.8.26.0302 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Lourdes Tau - Israel Carnaval
- - Daniel Carnaval - - Raquel Assumpta Carnaval Barbosa - Olivio Carnaval - Não há qualquer obscuridade na decisão de fl.
79, visto que é sabido que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil após a publicação. No caso, tendo ocorrido a
disponibilização da decisão no diário oficial em 15/12/2015, a publicação em 16/12/2015 e o iniciado do transcurso do prazo
em 17/12/2015, por certo que a contagem teve início antes da suspensão do prazo dada pelo recesso forense. Contudo,
suspendendo-se o prazo em 20/12/2015, por certo que a sua contagem retornará após o término dessa suspensão - em
18/01/2016 - , pelo tempo que lhe sobrou. Assim, conheço dos embargos de declaração opostos pela inventariante e nego-lhes
provimento. Aguarde-se, pois, o cumprimento da decisão de fl. 79 pelo prazo lá concedido. Silente, aguarde-se provocação em
arquivo. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA BRANDÃO (OAB 282048/SP)
Processo 1005648-23.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - W.W.L.A. - J.P. - - J.A.N. Vistos. Trata-se de Ação de Investigação e Negativa de Paternidade que W. W. L. D. A. promove em relação a J. P. e J. D.
A. F. De início, verifico a regularidade quanto aos elementos e condições da ação e, a par disso, presentes os requisitos
necessários à existência e validade da relação processual tanto os de natureza objetiva como os de natureza subjetiva -,
ausentes impedimentos processuais. As partes são legítimas e bem representadas nos autos, havendo interesse processual.
Não vislumbro, ao menos nessa fase do inter processual, a ocorrência de nulidades a sanar ou irregularidades processuais
a suprir. Desnecessária, outrossim, a nomeação de “defensor dativo”, visto que o correquerido João foi citado pessoalmente,
não sendo o caso de se aplicar o disposto no Art. 9º do Código de Processo Civil. Declaro, pois, o feito saneado. Fixo como
ponto controvertido a alegação de que o correquerido J. P. é o pai biológico do requerente e não o correquerido J. D. A. F.,
como constou na certidão de nascimento. Assim, por ser a prova pericial necessária ao deslinde da questão posta em juízo,
determino a realização do exame de DNA em todas as partes envolvidas (autor e réus). Oficie-se ao IMESC, solicitando-se
designação de data, hora e local para realização da perícia hematológica pelo método DNA. Defiro a extração de cópias para
instrução do expediente. Com a designação da data pelo Instituto, dê-se ciência ao autor e aos periciandos J. P. e J. D. A. F.
para comparecimento. A audiência de instrução e julgamento, se necessária, será designada oportunamente. Intime-se. - ADV:
MICHEL APARECIDO FOSCHIANI (OAB 168064/SP)
Processo 1006115-65.2015.8.26.0302 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.R.M. - F.L.M.
- Aguarde-se o cumprimento da clausura. Intime-se. - ADV: THAÍS LUCATO DOS SANTOS (OAB 243621/SP), ALESSANDRA
CONTO PASCHOALOTTI (OAB 318484/SP)
Processo 1006185-82.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.M.M.S. - A.F.S. - I Páginas 63 e seguintes (ofício do empregador): manifestem-se as partes. II - Páginas 57/58: expeça-se mandado de intimação
para as testemunhas. III - Página 59: consta do estudo psicossocial que a ré trabalha na Santa Casa (das 7.00 às 13.00 horas),
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em Jaú. Expeça-se mandado de intimação. Intime-se. - ADV: ELISANGELA APARECIDA SARTO (OAB 243442/SP), FLÁVIA
ANDRESA MATHEUS GÓES (OAB 244617/SP)
Processo 1006922-37.2014.8.26.0006 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - T.O. - V.N.C.S. - Por primeiro,
tendo-se em vista que a requerida fora devidamente citada (fls. 68), certifique a Serventia o decurso do prazo para apresentação
de impugnação. Ante o documento de fls. 14, dispenso a realização de interrogatório. Contudo, em razão da curadora residir
em São Paulo e a curatela estar residindo nesta comarca, defiro a realização de estudo social, por assistente social deste juízo,
no prazo de vinte dias, para apuração do estado da requerida, informando, ainda, quem terá condições de assumir sua curatela
definitiva, mesmo porque a provisória já se encontra expirada. - ADV: WILBER TAVARES DE FARIAS (OAB 243329/SP)
Processo 1008642-87.2015.8.26.0302 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Marta de Lourdes Cogo
Barreto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls. 30: aguardando providências da requerente, no prazo legal. - ADV:
VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP), MARIA GERALDA GALVAO DIZ (OAB 85408/SP), WALTER JOSE
RINALDI FILHO (OAB 97326/SP)
Processo 1009149-48.2015.8.26.0302 - Inventário - Inventário e Partilha - Humberto Massola Neto - José Gerson Massola
Junior - - Mario Flavio Massola - - Ana Lucia Massola Henriques - José Gerson Massola - Fazenda Pública do Estado de São
Paulo - I - Providencie novamente o inventariante a juntada dos documentos de fls. 20, 26 e 29, visto que ilegíveis. II - Sem
prejuízo, assim que recolhidas as diligências necessárias, citem-se os herdeiros José Gerson Massola Júnior e Mário Flávio
Massola nos termos do Art. 999 do Código de Processo Civil, observando-se o endereço informado em fl. 12. III - Para fins de
regularização e ante a certidão de fl. 39, expeça-se alvará autorizando o inventariante a promover o licenciamento do veículo
VW GOL 1.0, placas DWI 4388, melhor descrito em fl. 37. IV - Após, concluídas as citações, observe-se o Art. 1.000 do Código
de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA SANTA OLALIA FERNANDES (OAB 161257/SP), WALTER JOSE RINALDI FILHO
(OAB 97326/SP), VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP)
Processo 1009225-72.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.R.R.S. - T.H.S. - Recebo a petição de fls. 25/27
como emenda da petição inicial, ficando observado que o pedido final é para que seja deferida a guarda da menor em favor da
requerente. A tutela antecipada fica, outrossim, indeferida, nos termos da decisão de fls. 19. No mais, cumpra-se o item IV de fl.
19. Intime-se. - ADV: FABIO CHAMATI DA SILVA (OAB 214301/SP)
Processo 1009661-31.2015.8.26.0302 - Inventário - Inventário e Partilha - F.M.S.C.A. - A.E.A. - Nomeio inventariante
Fernanda Maria de Souza Costa Alonso, mediante compromisso, em cinco dias. Providencie as primeiras declarações consoante
a legislação em vigor, em vinte dias. Intime-se. - ADV: RUBENS CONTADOR NETO (OAB 213314/SP)
Processo 1009700-28.2015.8.26.0302 - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - Milton José de Abreu Sandoval - - Isabel
Cristina Rodrigues do Amaral - Acolho a emenda. Citem-se. Intime-se. - ADV: JOSE DANIEL MOSSO NORI (OAB 239107/SP)
Processo 1009840-62.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.C.L. - R.A.N. - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo
de Direito de Uma das Varas de Família da Comarca de Salto- SP. I - Defiro a gratuidade judiciária. Anote-se. II - Para fins
de regularização da situação fática narrada na petição inicial, defiro a guarda provisória do menor S. A. M. N. em favor da
requerente, mediante expedição do competente termo. III - No mais CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para
os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando
advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. IV - Servirá a presente decisão, por
cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se
determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Fabio Chamati da Silva Intime-se. ADV: FABIO CHAMATI DA SILVA (OAB 214301/SP)
Processo 4001776-80.2013.8.26.0302 - Interdição - Tutela e Curatela - M.I.L.S. - E.L.S. - Aguarde-se por trinta dias, conforme
solicitado. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO FONTANETTI ALVES DA SILVA (OAB 237115/SP)
Processo 4002620-30.2013.8.26.0302 - Inventário - Inventário e Partilha - Antonio Fernando Reginato - Martina Reginato
- - Fiorella Reginato - - Ticiana Flávia Reginato - - Vladimir Valeri Reginato - Elsa Santinelli Reginato - Ticiana Flávia Reginato
- Melhor analisando a questão, o pedido de alvará deve ser deferido, pois o espólio possuiu outros bens. Todavia, somente
a parte ideal que pertence ao espólio da inventariada é que depende de autorização judicial para que a alienação se efetue.
Assim, defiro a expedição de alvará judicial, autorizando o inventariante, a proceder a venda da parte ideal do imóvel, objeto da
matrícula 39.891, do 17º Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - Capital, ou seja, 16,665%, pertencente ao Espólio de
Elsa Santinelli Reginato, em razão de todos os herdeiros estarem representados pela mesma advogada. Todavia, deverá ser
consignado no alvará, que terá o prazo de validade de 60 dias, que a parte que caberá à herdeira Fiorella Reginato (mesmo que
o pagamento for de forma parcelada), deverá ser depositada em conta judicial no presente inventário quando dos recebimentos,
para quitação da penhora no rosto destes autos (fls. 121/122), pelo inventariante, sob pena de desobediência. No mais, aguardese, por 60 dias a retificação as primeiras declarações para inclusão do bem em questão e o recolhimento do ITCMD e custas
finais. - ADV: ANTONIO LUCAS RIBEIRO (OAB 170468/SP), TICIANA FLÁVIA REGINATO (OAB 188249/SP)
Processo 4004640-91.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.L.A. - J.F.S. - Página 64:
atenda-se. Intime-se. - ADV: FABIO CHEBEL CHIADI (OAB 200084/SP), MARIO GUSTAVO ROTHER BERTOTTI (OAB 291336/
SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0010950-50.2014.8.26.0302/01 - Requisição de Pequeno Valor - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rafael Corrêa
Videira - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU - Rafael Corrêa Videira - Aguarde-se o pagamento. Intime-se. - ADV: RAFAEL
CORRÊA VIDEIRA (OAB 197905/SP)
Processo 0026194-87.2012.8.26.0302/01 - Requisição de Pequeno Valor - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose
Eduardo Amante - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Jose Eduardo Amante - Vistos. Os dados da requisição
estão de acordo com o anteriormente determinado. Assim, expeça-se ofício requisitório. Deverão os autores providenciar
a impressão do ofício (2 vias) pelo Portal do Tribunal de Justiça na internet, a partir deste incidente digital, instruí-lo com
cópia do cálculo exequendo e entregar pessoalmente à entidade devedora. Em seguida, junte-se o respectivo protocolo por
peticionamento eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias. Aguarde-se sua quitação, certificando-se nos autos principais. Int. - ADV:
JOSE EDUARDO AMANTE (OAB 95208/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1000150-43.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - RODOBENS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. - LUIZA FRANÇA BARBAN EPP - Esclareça a autora se há algo mais a ser
postulado. Intime-se. - ADV: LEANDRO GARCIA (OAB 210137/SP), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (OAB 208972/SP)
Processo 1000199-84.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - NADJA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - Informe a exequente o endereço atualizado da executada,
e em seguida, expeça-se mandado de penhora sobre os direitos aquisitivos que ela possui sobre o veículo (páginas 81/82),
considerando-se a restrição de alienação judiciária existente, consignando-se a advertência do artigo 668, CPC. Int. - ADV:
EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)
Processo 1000813-55.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Integração Empreendimentos
Ltda - Eduardo Maldonado Fernandes Junior Me - Expeça-se mandado de notificação para desocupação voluntária, em quinze
dias (página 37, letra “C”), pena de expedição de despejo compulsório. Intime-se. - ADV: PEDRO ALONSO NETO (OAB 156955/
SP)
Processo 1000946-97.2015.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Ricardo Neves Costa - Luiz
Fernando Teixeira Rampazo Me - Ricardo Neves Costa - Aguarde-se por sessenta dias, conforme solicitado. Intime-se. - ADV:
RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1002733-64.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Rafael Urbinati - Seguradora Lider
dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Oficie-se para cancelamento da perícia no IMESC, conforme já deliberado. Manifestese o autor sobre o depósito efetuado pela seguradora. Int. - ADV: IZABEL CRISTINA GHISELLI RIBEIRO (OAB 307013/SP),
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 1003562-79.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Flavio Ferreira dos Santos - Arezio Ribeiro
da Silva Filho - Flavio Ferreira dos Santos - Vistos. Ante a satisfação da obrigação (fl. 37), nos termos do artigo 794, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, em atual fase de cumprimento de sentença. Expeça-se mandado
de levantamento em favor do credor (fl. 36), conforme requerido na petição retro. Sem custas, ante a gratuidade do executado.
Oportunamente, arquivem-se, comunicando-se. P.R.I.C. - ADV: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 337261/SP), SERGIO
FERNANDO GOES BELOTTO (OAB 96098/SP)
Processo 1003723-55.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Laercio da Silva Pupo - - Luzia Tau Lopes - Maria Alves de Jesus - - Maria Aparecida dos Santos Batista - - Maria Augusta da Silva Aguiar - Companhia Excelsior de
Seguros - - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - O juízo se dá por ciente quanto à interposição do agravo, todavia, fica mantida
a decisão. Aguarde-se o pronunciamento do E. Tribunal, por dez dias. Após, nova conclusão. Int. - ADV: LUIZ CARLOS SILVA
(OAB 168472/SP), ELIANDER GARCIA MENDES DA CUNHA (OAB 189220/SP), MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB
23748/PE)
Processo 1003913-18.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Banco Bradesco Cartões S.A. Dagatinha Calcados Ltda - Há pesquisa Bacenjud de endereços da ré, salientando-se diversos resultados e que não foi tentada
a citação pessoal. A teor de páginas 93 e seguintes, manifeste-se o autor informando em qual ou em quais endereços deverá ser
procedida a tentativa de citação pessoal da ré, depositando diligência do oficial de justiça, desde logo. Intime-se. - ADV: ANDRÉ
NIETO MOYA (OAB 235738/SP)
Processo 1004010-52.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - A.D.F. - J.A.G.L. - - J.B.S. Páginas 169/170: defiro, expedindo-se edital com prazo de trinta dias. Aguardem-se as três publicações (DJE e imprensa local).
Intime-se. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 1005359-56.2015.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Fabio
Eduardo de Souza - Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “DR RAUL BAUAB” JAHU
em relação a FABIO EDUARDO DE SOUZA, alegando, em síntese, que é credora do requerido no montante de R$ 636,83,
representado por um contrato de prestação de serviços educacionais. Informa que o devedor não honrou com o pagamento
das mensalidades vencidas de fevereiro a junho de 2014, sendo que restaram infrutíferas as tentativas de recebimento do
crédito. Pede a procedência da ação, condenando-se o réu ao pagamento do valor atualizado da dívida. Com a inicial, vieram os
documentos de fls. 03/36. O requerido foi devidamente citado (fl. 41) e deixou transcorrer “in albis” o prazo para pagamento ou
oferecimento dos embargos monitórios (cf. Certidão de fl. 43). É O RELATÓRIO. DECIDO. É sentença a decisão que converte
a ação monitória em título judicial. E não poderia ser diferente, visto que, encerrando a fase de conhecimento e iniciando-se a
fase de execução, consolidando documentos em título executivo, tal somente pode se dar por meio de sentença. “Não tendo
havido resposta do réu, nem pagamento no prazo legal, nos termos do artigo 1102a, do Código de Processo Civil, constitui-se
de pleno direito o título judicial em favor do autor”. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e converto o mandado
monitório em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, do Código de Processo
Civil. Se a execução não for requerida em seis meses, aguarde-se eventual provocação em arquivo (artigo 475-J, parágrafo 5º,
do Código de Processo Civil). Custas a cargo do requerido, arcando, também, com honorários do patrono da autora no valor de
R$ 1.000,00, fixados por equidade. Em caso de eventual recurso da presente sentença, deverá o réu recolher a taxa de preparo
no valor mínimo (5 UFESP’s), ou seja, R$ 117,75. P.R.I. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN
FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)
Processo 1006049-22.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - FRANCISCO
CAFEU - BANCO DO BRASIL S/A - Recebo a apelação do executado nos efeitos devolutivo e suspensivo. Oferte o exequente
a resposta em quinze dias, e em seguida subam ao Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado 02, S.J. 2.1.2, Sala 44,
Complexo Ipiranga. Int. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), LUCIANA MARIA DE ALMEIDA
(OAB 124738/SP)
Processo 1006227-34.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Virgilio Gordo Filho (ESPÓLIO)
- IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU - - Vinicius Coralino dos Reis Pereira - Páginas 678 e seguintes (cópias do I.P.):
manifestem-se as partes. Intime-se. - ADV: EVANDRO DEMETRIO (OAB 137172/SP), CARINA PAULA QUEVEDO GASPARETTO
ARANHA (OAB 204897/SP), CRISTIANO MADELLA TAVARES (OAB 161279/SP), MAURÍCIO TAMURA ARANHA (OAB 201459/
SP), ANA PAULA BACHIEGA (OAB 219293/SP)
Processo 1006995-91.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Biguá
Distribuidora de Som e Acessórios Automotivos Ltda - STEFANINI E RAYMUNDO SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME e outros O juízo, sistematicamente, para apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, leva em conta
duas circunstâncias que devem estar comprovadas nos autos. A primeira, é a constatação se ela está ou não com as portas
abertas, em plena atividade de mercância, fomentando lucro, em última “ratio”; a segunda, é a certidão da JUCESP, quanto aos
atos constitutivos onde, coteja-se o endereço do seu fundo de comércio, sua base física que elegeu como domicílio para ser
encontrada. No caso dos autos, tais circunstâncias estão presentes. Assim é que, a empresa que está com a porta fechada,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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existindo pendência de encargo para com o credor, deixando este à míngua e sem dar-lhe qualquer satisfação, fica contaminada
com o desvio de sua função, quer dizer, já se presume que não pode ter vida autônoma porque não fomenta riqueza que possa
satisfazer à quem deve; aí, então, os que a criaram, é que emergem para responder pela ineficiência da empresa. Desse
modo, a razão está com a exequente em pedir a aplicação do instituto, o que ora se defere. Afastada que está a personalidade
jurídica da empresa, que sejam incluídos no polo passivo os sócios DIEGO FERNANDO RAYMUNDO e DAIENE FERNANDA
RAYMUNDO (página 92), que com seus bens particulares deverão pagar a dívida originada pela empresa. Faça-se a correção no
sistema. Deposite a exequente diligência suficiente, informe o saldo devedor, e citem-se. Int. - ADV: BRUNO ROMA BARBOSA
(OAB 322724/SP), JOAO MURCA PIRES SOBRINHO (OAB 137406/SP)
Processo 1007498-78.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Renata Viscaino Barbieri - Seguradora Lider dos
Consorcios de Seguro DPVAT SA - Oferte a autora a sua resposta ao agravo retido ofertado pela ré. Intime-se. - ADV: CELSO
DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), TIAGO GUSMAO DA SILVA (OAB 219650/SP)
Processo 1007592-26.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Valdomiro Roque
L Sobrinho - Douglas Multimarcas Ltda - Vistos. Nos termos do art. 792, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo
firmado pelas partes (fls. 21/23) para que produza os efeitos processuais. Aguarde-se, pois, o cumprimento integral do avençado
(até 17/08/2016), ficando as partes cientes de que, transcorrido o prazo para o cumprimento do presente e nada sendo requerido
em 30 (trinta) dias, o processo será extinto independentemente de nova intimação (DEGE 1.3 Comunicado CG n. 1307/2007,
item 24). Intime-se. - ADV: MICHEL APARECIDO FOSCHIANI (OAB 168064/SP)
Processo 1007770-72.2015.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Cimoagro - Comércio e Representação Agropecuária Ltda
- Claudemir Zorzetto - Página 32: atenda-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. - ADV: JOÃO RICARDO SEVERINO
CLAUDINO (OAB 263061/SP)
Processo 1009792-06.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Santa Izabel Implementos
Agricolas Ltda - Eduardo da S Ramos Transportes Epp - Vistos. Nos termos do art. 792, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO
o acordo firmado pelas partes (fls. 34/36) para que produza os efeitos processuais. Aguarde-se, pois, o cumprimento integral
do avençado (até 30/03/2018, ficando as partes cientes de que, transcorrido o prazo para o cumprimento do presente e nada
sendo requerido em 30 (trinta) dias, o processo será extinto independentemente de nova intimação (DEGE 1.3 Comunicado CG
n. 1307/2007, item 24). Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO DO PATROCINIO RODRIGUES (OAB 146456/SP)
Processo 1010599-26.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Moto Halu Takagi - Águas de Jahu - Vistos.
Fica deferida a gratuidade ao requerente. Mantenho a decisão de fls. 39/41 por seus próprios fundamentos, ressaltando que o
documento de fls. 28 não afirma que seria enviado algum técnico da requerida ao local, mas que “só a empresa poderá fazer
o remanejamento do cavalete” e nem que contataria o autor via fone. Aguarde-se a citação, encaminhando-se a carta citatória.
Intime-se. - ADV: VANDERLEI DE FREITAS NASCIMENTO JUNIOR (OAB 264069/SP)
Processo 1010762-06.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Guilherme Vecchio Guarnieri - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, §
1º, do Decreto-lei nº 911/69), ficando autorizado o reforço policial e arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/
SP)
Processo 4001641-68.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
DR. RAUL BAUAB - DANIELA FERNANDA BARRETO - Informe a exequente o endereço atualizado da executada e em seguida
expeça-se mandado de penhora e avaliação (justiça gratuita) do veículo (página 103), com a advertência do artigo 668, CPC.
Intime-se. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)
Processo 4002898-31.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - DURIVAL RODRIGUES
CARRIEL - Playarte Cinemas Ltda. - Subam ao E. Tribunal conforme já deliberado. Intime-se. - ADV: JOAO ROBERTO PICCIN
(OAB 125151/SP), CARLA APARECIDA ARANHA (OAB 164375/SP), JOSE CLAUDIO BRITO ANDRADE (OAB 57606/SP),
MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/SP)
Processo 4004847-90.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - COMERCIAL J SANTOS LTDA
- Marcia Botaccini ME - Aguarde-se por trinta dias, conforme solicitado. Intime-se. - ADV: RICARDO ALESSI DELFIM (OAB
136346/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0018250-39.2009.8.26.0302/03 - Requisição de Pequeno Valor - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento
de Medicamentos - Jose Eduardo Grossi - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU - Jose Eduardo Grossi - Aguarde-se o pagamento.
Intime-se. - ADV: JOSE EDUARDO GROSSI (OAB 98333/SP)
Processo 1000154-80.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Sistema Remuneratório e Benefícios - Cesar Augusto
Monte Gobbo - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cesar Augusto Monte Gobbo - Providencie o exequente a impressão,
instrução e comprovação de distribuição da precatória expedida as fls. 14/15. - ADV: CESAR AUGUSTO MONTE GOBBO (OAB
81020/SP)
Processo 1000423-85.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - JOZENILZA VIEIRA DA SILVA - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 52,
no prazo legal. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1001018-21.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Sucumbência - Nilton Agostini Volpato - Fazenda
Publica do Estado de São Paulo - Nilton Agostini Volpato - A diligência que acompanhou a precatória deve ser enviada para
Bauru, para fins de ser viabilizado o cumprimento da precatória. Providencie o exequente, a comprovação da distribuição da
precatória e o depósito da diligência lá na comarca de Bauru. Intime-se. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP),
NILTON AGOSTINI VOLPATO (OAB 168068/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1001391-18.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Base de Cálculo - Impacto Industria de Implementos
Rodoviarios Ltda - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Cobre-se o laudo. Intime-se. - ADV: RUBENS CONTADOR NETO
(OAB 213314/SP), WALTER JOSE RINALDI FILHO (OAB 97326/SP)
Processo 1002029-85.2014.8.26.0302/03 - Requisição de Pequeno Valor - Licença-Prêmio - MARGARIDA SPIRITO
AZEVEDO LIMA - - Cesar Augusto Monte Gobbo - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cesar Augusto Monte Gobbo - Cesar Augusto Monte Gobbo - Aguarde-se o pagamento. Intime-se. - ADV: CESAR AUGUSTO MONTE GOBBO (OAB 81020/
SP)
Processo 1002065-93.2015.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Angelo Henrique Bonini - Lucinea
Alexandrina de Jesus - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 38, no prazo legal. - ADV:
LEDA MARIA APARECIDA PALACIO DOS SANTOS (OAB 301679/SP)
Processo 1002199-23.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Maria Aparecida de Jesus
Marques - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran-sp - Recebo a apelação da ré no efeito devolutivo. Oferte
o autor a resposta em quinze dias, e em seguida subam ao Serviço de Entrada de Autos de Direito Público, S.J. 2.1., Sala 38,
Complexo Ipiranga. Int. - ADV: WALTER JOSE RINALDI FILHO (OAB 97326/SP), ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO
(OAB 147169/SP), VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP)
Processo 1003216-31.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - VALDIR BARBOSA - Município de
Jahu - Com a observação de que este feito ficará suspenso no tocante à fase de cumprimento de sentença, crie-se o incidente
de cumprimento de sentença (execução de título judicial - valor da causa R$ 1.325,91), figurando como exequente VALDIR
BARBOSA, e como executado o MUNICÍPIO DE JAÚ, transferindo-se para lá cópias da sentença, venerando acórdão, certidão
de trânsito em julgado, e petição de páginas 108/110, fazendo-se nova conclusão. Int. - ADV: MARIA TEREZA GOBBI (OAB
143729/SP), TCHELID LUIZA DE ABREU (OAB 318210/SP)
Processo 1004076-95.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Neusa Aparecida Rossi Comércio de Veículos
- B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por NEUSA APARECIDA ROSSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS em face
de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram
as partes (fls. 72/73), e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 269,
inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas, em virtude da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Oportunamente,
arquivem-se os autos, comunicando-se. P.R.I. Jaú, 11 de setembro de 2015. - ADV: MICHEL APARECIDO FOSCHIANI (OAB
168064/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 1004076-95.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Neusa Aparecida Rossi Comércio de
Veículos - B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Vistos. O acordo firmado entre as partes
foi homologado pela sentença de fl. 74, a qual extinguiu o feito. Destarte, comprovado o pagamento do valor acordado (fl. 78),
arquivem-se os autos, comunicando-se. Intime-se. Jaú, 04 de novembro de 2015. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB
77460/SP), MICHEL APARECIDO FOSCHIANI (OAB 168064/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 1004838-14.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Elzira Fagaraci Viaro
- Fazenda Púlica do Estado de São Paulo - Em face da petição de página 102, esclareça a autora se já foi regularizado o
fornecimento da medicação. Recebo a apelação da ré no efeito devolutivo. Oferte a autora a resposta em quinze dias, e em
seguida subam ao Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado 01, S.J. 2.1.1, Sala 45, Complexo Ipiranga. Int. - ADV: JOSÉ
LOURENÇO ACEDO PIMENTEL JUNIOR (OAB 255164/SP), SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)
Processo 1005265-11.2015.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu Carolina Vernier - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 58, no prazo legal. - ADV: EVELYN
FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)
Processo 1005570-29.2014.8.26.0302 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - IRENE DE SOUZA AMARAL PEGORARO
- Manoel Herrera - - Maria de Lourdes Pegoraro Herrera - Expeça-se edital conforme determinado na página 118, valendo o
expediente para fins de citação dos sucessores da finada Maria de Lourdes Herrera (página 85), observando-se que o marido
dela foi validamente citado (página 84). Intime-se. - ADV: DANIEL SIDNEY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 243424/SP)
Processo 1005624-58.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - J Mahfuz Limitada - Fábio Henrique
Orseli - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 50, no prazo legal. - ADV: EMANUEL
HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 1005976-50.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Medicamentos - Fabrício Mark
Contador - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fabrício Mark Contador - Prossiga-se no incidente de requisição de valor.
Intime-se. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP), FABRÍCIO MARK CONTADOR (OAB 245623/SP)
Processo 1006575-86.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco J Safra S/A - EURICLES
TAVARES - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 109, no prazo legal. - ADV: LEDA MARIA
DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 1006583-29.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.C. - J.O.D. - Aguarda
manifestação do requerido sobre certidão negativa do oficial de justiça de fls 68/69 (não localizou testemunha Luiz Fernando e
a requerida para intimação). - ADV: FLAVIANO GOMES DE CARVALHO (OAB 339058/SP), MARINA DURANTE MENGON (OAB
291666/SP)
Processo 1007009-75.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Despejo para Uso Próprio - NATAIR ELAINE
FERREIRA PRESSUTTO - PEDRO ROGÉRIO RONCHI - Ciência ao exequente sobre a certidão do oficial de justiça à fls. 57. ADV: VANDERLEI DE FREITAS NASCIMENTO JUNIOR (OAB 264069/SP)
Processo 1007085-65.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - Jéssica Fernanda Teixeira dos Santos - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de
Justiça à fls. 46, no prazo legal. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)
Processo 1008926-95.2015.8.26.0302 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Inadimplemento - N A Fomento Mercantil Ltda - Polifrigor S/A Industria e Comércio de Alimentos - Fazenda
Pública do Estado de São Paulo - Em face da contestação de páginas 55 e seguintes, certifique-se o que de direito no tocante
ao deferimento ou não do pedido de recuperação da requerida. Intime-se. - ADV: VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB
104401/SP), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS (OAB 122443/SP), IVO WAISBERG (OAB 146176/SP), VIVIAN MORAES MACHADO
DELLOVA CAMPOS (OAB 239584/SP), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA (OAB 248704/SP)
Processo 1008967-62.2015.8.26.0302 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Inadimplemento - Raul Vianna Monteiro - Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda - - Allfrigor Industria e Comercio
de Alimentos Ltda - - Solcasa Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Polipar Gestão Empresarial Ltda - Manifeste-se o autor
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sobre certidões negativas do Sr. Oficial de Justiça à fls. 61/63, no prazo legal. - ADV: ESEQUIEL GONSALVES (OAB 142563/
SP)
Processo 1009537-48.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Aparecida Conceição Errero Valvassori de Souza - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial
de Justiça à fls. 32, no prazo legal. - ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)
Processo 1010721-39.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Edi Carlos Campos SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU-SAEMJA - Vistos etc. Defiro a gratuidade. Anote-se. CITE-SE a(o)
ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 60
(sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CAMILA ARANTES RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 229755/SP)
Processo 4005925-22.2013.8.26.0302/02 - Requisição de Pequeno Valor - Extinção da Execução - Gabriel Marson
Montovanelli - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU - Gabriel Marson Montovanelli - Vistos. Trata-se de execução de honorários
advocatícios que GABRIEL MARSON MONTOVANELLI promove em relação ao MUNICÍPIO DE JAHU. Diante do noticiado
pagamento do débito (fl. 45), declaro satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTA a presente ação, o que faço com fundamento
no art. 794, I do CPC. Comunique-se a extinção e arquivem-se os autos, ficando desde já autorizado o levantamento do valor
depositado em favor do exequente (fl. 44). Sem custas, ante a isenção legal do Município. P.R.I. - ADV: LUIZ FERNANDO
GALVÃO PINHO (OAB 296598/SP), GABRIEL MARSON MONTOVANELLI (OAB 315012/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 1000908-22.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Chafin, Golldberg, Vainboim
e Fichtner Advogados - MULHER BRASIL CALÇADOS LTDA ME - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de
Justiça à fls.96, no prazo legal. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 58971/PR), CARLOS ROSSETO JUNIOR (OAB 118908/SP),
LUCIANO GRIZZO (OAB 137667/SP), LUCIANE DELA COLETA GRIZZO (OAB 158662/SP), LARISSA DOS SANTOS HIPÓLITO
(OAB 57206/PR), ILAN GOLDBERG (OAB 58973/PR)
Processo 1001615-53.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marcio Donizete Antonio Município de Jahu - Manifeste-se o requerente sobre o laudo pericial de fls. 642/643. - ADV: LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO
(OAB 296598/SP), DANIELE THOMAZI MAIA (OAB 343269/SP), PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO (OAB 193628/SP)
Processo 1003436-29.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - GABRIEL & KGB EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - MARCELA DE SOUZA - - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA - Manifeste-se o requerente sobre a devolução
dos avisos de recebimento com resultado negativo à fls. 112/113. - ADV: EMANUELE GIACHINI (OAB 233161/SP)
Processo 1003444-69.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO SAFRA
S/A - Carolina Castro Indústria e Comércio Ltda-me - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls.
66, no prazo legal. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1003573-74.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Pascano Materiais para
Construção Ltda. - Damião Gabriel da Silva - Manifeste-se o requerente sobre a devolução do ar com resultado negativo à fls.
55. - ADV: CINARA BORTOLIN MAZZEI FACCINE (OAB 143123/SP)
Processo 1003597-05.2015.8.26.0302 - Monitória - Compra e Venda - Aoki Ltda - Genira Maria Martins da Silva Zuim - Me Manifeste-se o requerente sobre a devolução do ar com resultado negativo à fls. 70. - ADV: PAULO ROBERTO DE MENDONÇA
SAMPAIO (OAB 233211/SP)
Processo 1003667-56.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - ROSELI
CRISTINA AGOSTINHO - Aguardando recolhimento da Guia do Sr. Oficial de Justiça à fls. 83, no prazo legal. - ADV: JOSÉ
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1004216-32.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - Geraldo Gonçalves Montagens Industriais ME - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls.
73, no prazo legal. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 1004722-42.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - José
Carlos Domarco - Tiago da Silva - - Vicente de Paula Benaci - - Cleonice da Silva Benaci - Manifeste-se o autor sobre certidão
negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 102/103, no prazo legal. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP),
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 1005705-07.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Adolpho Nicolas de Paula - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa
do Sr. Oficial de Justiça à fls.72, no prazo legal. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1006466-72.2014.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Silvia H M de M Tochetti - Me - Emilia Lucia Massagardi Manifeste-se o requerente sobre a devolução do ar com resultado negativo à fls. 68. - ADV: GABRIEL MARSON MONTOVANELLI
(OAB 315012/SP)
Processo 1006760-90.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Willian Santos Sousa Me - - Willian Santos Sousa - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à
fls. 58, no prazo legal. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 1007007-08.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Vulcabras Azaléia SE Calçados
e Artigos Esportivos Limitada - - Vulcabras Azaleia BA, Calçados e Artigos Esportivos S/A - REDE DE LOJAS LINDA LUZ
COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à
fls.150/152, no prazo legal. - ADV: MORGANA CRISTINA TONDIN VIEIRA (OAB 66000/RS), BIANCA TRENTIN (OAB 45553/
RS), DANIEL FELIPE MURGO GIROTO (OAB 286077/SP), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP)
Processo 1008310-23.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Sergio de Souza Queiroz Capps - José Carlos Ferrucci - - Odila Madalena Ferrucci - - Marcos Ferrucci - - Marcelo Ferrucci
- Manifeste-se o requerente sobre a devolução do ar negativa à fls. 51. - ADV: FERNANDA MARCONI GONÇALVES VIANNA
(OAB 157239/SP)
Processo 1008698-23.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco J. Safra
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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S.A. - Gerson Vanderlei Sanches Me - - Gerson Vanderlei Sanches - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial
de Justiça à fls.53/54, no prazo legal. - ADV: MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/SP)
Processo 1009464-76.2015.8.26.0302 - Prestação de Contas - Exigidas - Propriedade - Izaltina do Amaral Carneiro Lyra - João Maria Carneiro de Lyra Netto - Paulo Sampaio do Amaral Carvalho - Manifeste-se o requerente sobre a devolução do ar
com resultado negativo à fls. 46. - ADV: ADELINO MORELLI (OAB 24974/SP)
Processo 4000236-94.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - JOSE GERALDO
ESTEVO - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 134, no prazo legal. - ADV: LEANDRO
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 4005101-63.2013.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu Fábio Juliar dos Santos - Manifeste-se o requerente sobre a devolução dos avisos de recebimento com resultado negativo à fls.
101/103. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 0000883-89.2015.8.26.0302 (processo principal 1005301-87.2014.8.26) - Assistência Judiciária - Compra e Venda
- ANTONIO MARCOS CONTENTE - Freddy William Martins de Melo - Diante da diretriz da deliberação de página 47 e o teor do
noticiado na página 51, prossiga-se no principal, aguardando-se o resultado final do recurso. Int. - ADV: JOSÉ LUIZ DE SOUZA
FILHO (OAB 228643/SP), VALDENOR ROBERTO CORDEIRO (OAB 250922/SP)
Processo 0009348-92.2012.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Benedito Antonio Stroppa
- Prefeitura Municipal de Mireiros do Tietê - Benedito Antonio Stroppa - Chamei verbalmente. Muito embora o deliberado
anteriormente, onde houve a verificação da regularidade do pedido e com o consequente comando de expedição da requisição de
valor, melhor analisando este incidente, fato é que, houve formulação incorreta desde início, insista-se com indicação de código
equivocado (criado no número 156), sendo que o correto é o código de número 1266 (pequeno valor). Desse modo, inviável
o aproveitamento deste incidente para o fim pretendido pelo exequente. Deverá formular novo pedido com o código acima
indicado, para posterior deliberação do juízo. Quanto ao presente, providencie-se a respectiva baixa. Int. - ADV: BENEDITO
ANTONIO STROPPA (OAB 69283/SP)
Processo 1000057-12.2016.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fiança - Júlio César Perez - Banco do Brasil S/A - Vistos.
Recebo a inicial; Trata-se de pedido liminar de exoneração de fiança e exclusão de lista de inadimplentes; Ausente o fumus boni
iuris, pese o devido respeito pelo entendimento diverso; Os registros em lista de inadimplentes indicam os números de contrato
que a parte autora subscreveu como fiador (fls. 09, 26 e 44) A cláusula de fiança tem previsão de subsistência nas renovações
de contrato cláusula trigésima (fls. 38/39 e 21/22). Em princípio, não há indicativo de novação ou novo contrato a justificar
exoneração. Nestes termos, indefiro o pedido liminar. Indefiro ainda a gratuidade: a parte autor é “fiador” contratos de crédito
de 75 mil reais e 25 mil reais; quem subscreve negócios nessa condição e natureza é evidentemente dotado da capacidade
financeira relevante. Logo, a prova documental dos autos elide a presunção legal. Nenhum documento foi trazido pela parte
autora a justificar tal paradoxo: seria imprescindível a juntada das declarações de IR do ano 2010 (quando foi subscrito o
contrato) e do ano de 2014/2015, para demonstrar que a situação financeira atual é muito diferente da existente na data de
assinatura dos contratos e justificar a concessão da gratuidade. Faculto à parte autora, no prazo de 10 dias para recolhimento
das custas, pena de extinção do processo sem análise do mérito. Após recolhimento das custas, cite-se para resposta no prazo
legal. - ADV: PAULO GABRIEL COSTA IVO (OAB 357405/SP)
Processo 1000079-70.2016.8.26.0302 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Leda Monaco de Almeida Prado - Banco Itau - Unibanco S/A - Recebo os embargos para discussão. Determino a suspensão
do processo de execução somente com relação aos bens penhorados e objetos dos presentes embargos (documento fl. 152),
inclusive no que se refere a eventual leilão que haja designado. Certifique-se no processo principal. Cite-se o embargado,
na pessoa de seu advogado, para se defender, em 10 dias, nos termos do Art. 1.053 do CPC. Consigne-se que, não sendo
contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante. (CPC.artigos 803, 285 e
319). Cumpra-se com celeridade. Intime-se. - ADV: LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)
Processo 1000690-57.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Procorpus Comércio de Aparelhos
Ortopédicos Ltda - Lucimara Pereira “lp Distribuidora” - Aguarde-se a devolução da precatória por mais noventa dias. Intime-se.
- ADV: RAFAEL FELTRIN CORREA DA CUNHA (OAB 324975/SP)
Processo 1001134-27.2014.8.26.0302 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.S.F. - A.L.F. - Vistos. Há notícia nos autos de que
as partes reconciliaram-se, reatando o casamento (fl. 245). Contudo, a requerida ainda não foi encontrada para dar regular
andamento ao feito (cf. Certidão de fl. 257). Destarte, levando-se em conta essas questões, bem como o fato de haver nos autos
inúmeros depósitos judiciais relativos ao aluguel do imóvel, manifeste-se o requerido, esclarecendo se houve a reconciliação
e, em caso afirmativo, qual o atual endereço das partes. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: MICHEL CHYBLI
HADDAD NETO (OAB 167106/SP), ALESSANDRA AYRES PEREIRA (OAB 194309/SP), BRUNO ALECIO ROVERI (OAB 280513/
SP)
Processo 1001502-36.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - V.L.M. - L.A.M. - - F.P.M.J. - P.A.C.P.L. - Manifeste-se o requerente sobre a certidão negativa à fls. 200. - ADV:
CÉSAR AUGUSTO CARRA (OAB 317732/SP), ANDRE SPILARI BERNARDI (OAB 235474/SP), LUIS GUSTAVO FONTANETTI
ALVES DA SILVA (OAB 237115/SP)
Processo 1001519-38.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Marcelo de Lima - Nair Moreira Dias
Coutinho - - Greice Rafaela Ferreira Coutinho - - Valdir de Jesus Araujo - Recebo as apelações dos réus nos efeitos devolutivo e
suspensivo. Oferte a autora a resposta em quinze dias, e em seguida subam ao Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado
03, S.J. 2.1.3, Sala 46, Complexo Ipiranga. Int. - ADV: ROGÉRIA ANDRIETE COIMBRA VICENTE (OAB 280373/SP), ORLANDO
ROSA PARIS (OAB 264585/SP), RICARDO RAGAZZI DE BARROS (OAB 250184/SP), RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB
197917/SP), FABIO ROBERTO MILANEZ (OAB 141778/SP)
Processo 1002040-80.2015.8.26.0302 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do Estado de São Paulo - MC
Administradora de Bens Ltda - Recebo a apelação da ré nos efeitos devolutivo e suspensivo. Oferte o Ministério Público a sua
resposta em quinze dias, e em seguida subam ao Serviço de Entrada de Autos de Direito Público, S.J. 2.1.4, Sala 38, Complexo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Ipiranga. Int. - ADV: FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP)
Processo 1002570-84.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - D.F.G. - M.I.B. - Vistos.
Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável “post mortem” que D. D. F. G move em relação a M. I. B. Não
há preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e bem representadas nos autos, havendo interesse processual.
Há regular intervenção ministerial neste feito principal. Não vislumbro, ao menos nesta fase do iter processual, a ocorrência de
nulidades a sanar ou irregularidades processuais a supri. Declaro, pois, o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a data
inicial da união estável, visto que a requerida sustenta que o início da sociedade se deu em 2003, enquanto que a requerente
afirma que se deu em junho de 2.000 (fl. 84). Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de abril
de 2.016, às 13h15min. Sob pena de preclusão e desde que haja novo protesto específico, defiro a produção de prova oral,
consistente em depoimento pessoal e prova testemunhal, devendo o rol de testemunhas, nos moldes do art. 407 do CPC,
estar em cartório em até 10 dias a contar da publicação desta decisão. Para o depoimento pessoal, intimem-se as partes
pessoalmente. Intime-se. - ADV: EDUVALDO JOSÉ COSTA JUNIOR (OAB 204035/SP), RENATA MARIA CELLA DE MOURA
CAMPOS (OAB 102944/SP)
Processo 1003347-06.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - C.V.C. - R.M. - - R.M. - R.A.M. - - J.R.M. - - R.M. - - R.M. - - R.A.M. - - B.A.M. - - E.A.A.M. - - T.M. - - R.R.M. - Vistos. Compulsando os autos, verifico que
a autora não trouxe aos autos a certidão de óbito do “de cujus”. Destarte, concedo-lhe o prazo de cinco dias para a tomada de
tal providência. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: CARLOS ROBERTO GUERMANDI FILHO (OAB 143590/SP)
Processo 1004956-24.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - INDÚSTRIA DE CALÇADOS GLALFER LTDA - - Antonio Gimenez Filho - - Fernando José Franceschi - Informe o
exequente o local onde está o bem, deposite diligência, e expeça-se mandado de penhora e avaliação. Intime-se. - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PAULO RENATO DE FARIA MONTEIRO (OAB 130163/SP), ANTONIO
LUIZ ZANIRATO JUNIOR (OAB 310975/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), JOSÉ HENRIQUE DONISETE
GARCIA DE CAMPOS (OAB 155640/SP), JAIR MOYZES FERREIRA JUNIOR (OAB 121910/SP)
Processo 1005328-36.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Maria Aparecida da Graça Perez - Providencie o requerente o recolhimento do valor correspondente à(s)
consulta(s) pretendida(s), (R$12,20 para cada consulta e para cada CPF e/ou CNPJ) em guia FEDTJ no código 434-1 - Impressão
de Informações do Sistema INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, tudo em conformidade com o que dispõe o Comunicado CSM nº
170/2011. - ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1005767-47.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.P. - R.A. - Trata-se de
Ação de Investigação de Paternidade que R. P., devidamente representado por sua genitora, promove em relação a R. N. De
início, verifico a regularidade quanto aos elementos e condições da ação e, a par disso, presentes os requisitos necessários à
existência e validade da relação processual tanto os de natureza objetiva como os de natureza subjetiva -, ausentes impedimentos
processuais. Quanto defeito de representação apontado em fl. 35, tal consubstancia mera irregularidade. Assim, no prazo de 10
(dez) dias, determino ao autor que providencie a regularização da procuração e da declaração de hipossuficiência constantes de
fls. 06 e 08. Quanto ao mais, tem-se que as partes são legítimas e bem representadas nos autos, havendo interesse processual.
Não vislumbro, ao menos nessa fase do inter processual, a ocorrência de nulidades a sanar ou irregularidades processuais a
suprir. Declaro, pois, o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a paternidade do requerido em face do requerente. Assim,
por ser a prova pericial necessária ao deslinde da questão posta em juízo, determino a realização do exame de DNA. Oficie-se
ao IMESC, solicitando-se designação de data, hora e local para realização da perícia hematológica pelo método DNA. Defiro
a extração de cópias para instrução do expediente. Com a designação da data pelo Instituto, dê-se ciência às partes para
comparecimento. A audiência de instrução e julgamento será oportunamente designada. Por final, concedo os benefícios da
gratuidade judiciária ao requerido. Anote-se. Intime-se. - ADV: ANTONIO LUCAS RIBEIRO (OAB 170468/SP), FABIO CHAMATI
DA SILVA (OAB 214301/SP)
Processo 1005810-18.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Thebaldi Advogados
Associados - Jose Maria Paleologo - - ANA KEILA PALEOLOGO - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de
Justiça à fls. 53. - ADV: JULIANA DA SILVA MACACARI (OAB 281267/SP), MARCOS JOSE THEBALDI (OAB 142737/SP)
Processo 1007090-87.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.C.A.P. - R.C.P. - Trata-se
de Ação Negatória de Paternidade que R. C. A. P. promove em relação a R. D. C. P. De início, verifico a regularidade quanto
aos elementos e condições da ação e, a par disso, presentes os requisitos necessários à existência e validade da relação
processual tanto os de natureza objetiva como os de natureza subjetiva -, ausentes impedimentos processuais. As partes
são legítimas e bem representadas nos autos, havendo interesse processual. Não vislumbro, ao menos nessa fase do inter
processual, a ocorrência de nulidades a sanar ou irregularidades processuais a suprir. Declaro, pois, o feito saneado. Fixo como
ponto controvertido a paternidade do requerente em face do requerido. Assim, por ser a prova pericial necessária ao deslinde da
questão posta em juízo, determino a realização do exame de DNA. Oficie-se ao IMESC, solicitando-se designação de data, hora
e local para realização da perícia hematológica pelo método DNA. Defiro a extração de cópias para instrução do expediente.
Com a designação da data pelo Instituto, dê-se ciência às partes para comparecimento. Por final, ficam concedidos os benefícios
da gratuidade judiciária ao requerido, ante os documentos de fls. 28/09. Intime-se. - ADV: ELISANGELA APARECIDA SARTO
(OAB 243442/SP)
Processo 1007320-66.2014.8.26.0302 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - C.P.E. - F.L.S. - - M.L.V.L. - - P.R.V.
- Páginas 322 e seguintes: manifeste-se o perito, ficando o processo à disposição. Intime-se. - ADV: LUCIANO ROSSIGNOLLI
SALEM (OAB 128034/SP), RICARDO RAGAZZI DE BARROS (OAB 250184/SP), ORLANDO ROSA PARIS (OAB 264585/SP)
Processo 1009170-24.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Anderson Henrique Bueno - Seguradora Lider
dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Aguardando manifestação do autor sobre contestação, em réplica, no prazo legal. - ADV:
JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)
Processo 1009424-94.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Benedito do
Rego - - Jose do Rego Sobrinho - - Clarice do Rego Vanucci - - Tereza do Rego Qauglia - - Antonio Carlos do Rego - - Roberto do
Rego - Banco do Brasil S/A - Vistos. Analisando as certidões de óbito do titular da conta e sua esposa (fls. 40/43), verifica-se que
deixaram os seguintes filhos: Benedito, Amauri, José, Clarice, Tereza, Antonio Carlos e Roberto, além de Aparecida, que faleceu
antes dos genitores (fl. 46), deixando filhos. E o sucessor Amauri também faleceu (fls. 44/45), deixando dois filhos, Fabiano e
Sandro. Contudo, figuram no polo ativo da presente ação apenas os sucessores Benedito, José, Clarice, Tereza, Antonio Carlos
e Roberto, não havendo qualquer menção a respeito dos filhos dos dois sucessores falecidos, Aparecida e Amauri. Destarte,
nesses termos, regularize a parte autora o polo ativo da ação. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: CRISTIANE
BETTONI (OAB 190898/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 1010432-09.2015.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - Edna Lucia de Siqueira - Seguradora Lider dos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Consorcios de Seguro DPVAT SA - Aguardando manifestação do autor sobre contestação, em réplica, no prazo legal. - ADV:
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 1002317-96.2015.8.26.0302 - Embargos à Execução - Obrigações - Calçados Di Firenze Ltda Epp - - Santo Louwel
Peroto - Banco Itau - Unibanco S/A - Vistos. 1) Mantida a decisão de fls. 41 pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (cf.
V. Acórdão de fls. 59/62), analiso o requerimento de diferimento do recolhimento das custas. Pois bem, conforme autoriza a
legislação estadual de custas em São Paulo (Lei nº 11.608/2003, art. 5º, inc. IV), preenchidos os requisitos legais, defiro a
medida pleiteada. Anote-se. 2) Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, pois, em princípio, os contratos
devem ser cumpridos como pactuados, e o juízo não está garantido. 3) Vista à parte embargada, para impugnação, em quinze
dias. Int. - ADV: PAULO CORREA DA CUNHA JUNIOR (OAB 126310/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)
Processo 1006550-39.2015.8.26.0302 - Sonegados - Inventário e Partilha - Rosana Aparecida Fregolent - Ernesto Miguel
Fregolente - Vistos. Cite-se o requerido para os termos da ação, ficando advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da Lei. Int. - ADV: EDSON PINHO
RODRIGUES JUNIOR (OAB 159451/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 1000003-17.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - A.P.C.
- C.H.P.B. - - L.A.P.B. - - M.M.P.B. - Vistos. Certidão de fls. 54: intime-se o requerente, pessoalmente, ao regular andamento do
processo em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se
na forma da Lei. - ADV: DENIZE GISELA VALÉRIO TROFINO (OAB 197666/SP)
Processo 1000005-16.2016.8.26.0302 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - C.C.C.E.E. - J. - Vistos. Diante dos
fatos narrados, relacionados a inexistência de justa causa para emissão de cada duplicata, em se tratando de título causal,
viável o deferimento da medida pleiteada. Deverá ser garantido o juízo mediante depósito bancário, com imóvel ou veículo
com cotação em tabela (Fipe), sendo que com o contraditório poderá ser aferida, com segurança, a real situação fática. Sobre
a possibilidade de ser determinada caução pelo juízo, colaciono decisão em caso semelhante - embora não haja similitude
na matéria de fundo [agravo de instrumento nº 0041117-54.2012.8.26.0000, Comarca de Jaú, Relator o E. Desembargador
Andrade Marques, com a participação dos Exmos. Des. Matheus Fontes (Presidente sem voto), Fernandes Lobo e Roberto Mac
Cracken - julg. em 19 de abril de 2012)]: *MEDIDA CAUTELAR - Sustação de protesto - Caução em dinheiro - Discricionariedade
do juiz. I - A concessão de liminar para sustação de protesto exige a prestação de caução que, a critério do magistrado, pode
ser determinada em dinheiro. II - O oferecimento de dinheiro como garantia prova a higidez financeira e boa-fé do requerente.
Alegação de quitação não comprovada. III - Não configurada a litigância de má-fé: ausentes o prejuízo processual e a cabal
demonstração do dolo. Agravo não provido* Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada para sustação do protesto dos títulos
a seguir descritos: TÍTULO PROTOCOLO DATA PROTESTO VALOR TABELIONATO Duplicata 523.02907/01/2016 R$38.391,32
1º Tabelião de Protestos de Jaú Duplicata 225.108 07/01/2016 R$38.414,36 2º Tabelião de Protestos de Jaú Cópia desta decisão,
devidamente instruída, servirá como ofício. Aguarde-se pelo prazo tratado na inicial (cinco dias) a prestação de caução, sob
pena de revogação da medida (o que deverá ser certificado pela Serventia). Após, conclusos para determinação de citação, com
ou sem a revogação da liminar. Int. - ADV: ALINE FERNANDA RODRIGUES (OAB 255925/SP), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO
(OAB 152900/SP)
Processo 1000025-07.2016.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Administradora de Consórcio Nacional
Honda Ltda - Sergio Luciano Aleixo - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69, na redação da Lei nº 13.043/2014, art. 101. Cite-se a parte requerida para pagar a integralidade da dívida
pendente (valor atrelado ao contrato, conforme cálculos apresentados pela parte credora, observado o teor do julgamento do
recurso repetitivo nº 1.418.593/RS pelo C. Superior Tribunal de Justiça), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento
da liminar (Dec.-Lei nº 911/69, artigo 3º,§ 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze)
dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, tudo conforme cópia
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, em favor da
autora, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado, bem como carta precatória, com caráter itinerante, se o bem estiver em outra Comarca, nos moldes da Lei nº
13.043/2014, art. 101. Cumpra-se, na forma da Lei. Os documentos do veículo também deverão ser entregues à parte autora ao
ser cumprida a medida. O Departamento de trânsito será comunicado para registro do gravame referente à decretação da busca
e apreensão do veículo (que deverá ser retirado após a efetivação da busca e apreensão), por meio eletrônico (sistema Renajud
- com envio dos autos à fila digital do bacen jud). Int. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
Processo 1000032-33.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - PASCANO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. - Edilson Antonio da Silva - Aguarda manifestação sobre o efetivo cumprimento do acordo homologado.
Nada Mais. - ADV: CINARA BORTOLIN MAZZEI FACCINE (OAB 143123/SP)
Processo 1000040-44.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - MATHEUS ALVES RODRIGUES - Seguradora
Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Vistos. Certidão de fl. 127: arquivem-se os autos. Int. - ADV: FATIMA CRISTINA
FERREIRA (OAB 322771/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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138436/SP)
Processo 1000050-88.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Gilberto Gomes - José Maria Pereira Lima - - Maria Luiza Pigoli Cabrioli - - ROSALINA DUTRA DE LIMA - Aguarda manifestação
do requerente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP),
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 1000079-07.2015.8.26.0302 - Monitória - Cheque - ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO - DANIEL AUGUSTO
MARTINS - - WESLEY RICARDO TRINDADE DOS SANTOS - Aguarda manifestação da requerente em termos de prosseguimento
do feito. Nada Mais. - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP)
Processo 1000116-68.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Sabeh Elia Sabeh Antonia Margarida Ferreira Magalhães - - Santo Louwel Peroto - - Benedita Garcia Peroto - Vistos. Certidão a fls. 95: manifestese o exequente sobre eventual descumprimento do acordo homologado, ciente de que, intimado, em nada sendo noticiado, o
processo será extinto com presunção de cumprimento do avençado e pagamento do débito, nos termos do art. 794, inc. I, do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: DANIEL GUSTAVO SERINO (OAB 229816/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB
40417/SP), PAULO CORREA DA CUNHA JUNIOR (OAB 126310/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 1000152-13.2014.8.26.0302 - Monitória - Espécies de Contratos - ELEVE SECURITIZADORA SA - CLEUSA
MARIA CACHALE BATISTA ME - Vistos. Petição retro: após o término do prazo delineado à fl. 71, manifeste-se a autora, pois o
processo está em fase de conhecimento (inviável, portanto, arquivamento dos autos). Int. - ADV: SERGIO FERNANDO GOES
BELOTTO (OAB 96098/SP)
Processo 1000169-15.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - Jose
Rubens Sorratini Jaú ME - - Jose Rubens Sorratini - - JOAO VALDIR SORRATINI - - LENI APARECIDA GRAVA - Ao exequente:
aguarda recolhimento de cota de ressarcimento do oficial de justiça, nos termos do Provimento CG 28/2014 da Corregedoria
Geral da Justiça, em vigência desde 03/11/2014. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 1000188-21.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - PASCANO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - RAFAEL CAETANO DOS SANTOS - Vistos. Certidão a fls. 39: arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARINA
DURANTE MENGON (OAB 291666/SP)
Processo 1000335-81.2014.8.26.0302/01 (apensado ao processo 1000335-81.2014.8.26) - Cumprimento de sentença
- Liquidação / Cumprimento / Execução - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICOOB CREDICOONAI CARDOSO & ZAMBONE LTDA ME - - Alexandre Aparecido Cardoso - - LUIZ FERNANDO ZAMBONE - AUTOS COM VISTA AO
EXEQUENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: FRANCELI CAROLINA DE ALMEIDA FERRARI
(OAB 220184/SP), FLAVIA PERONE DE FREITAS (OAB 247682/SP)
Processo 1000539-28.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A Silvio José - Vistos. Certidão de fls. 95: arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), VINICIUS JOSE
DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)
Processo 1000552-90.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - PIPO COMERCIO DE PEÇAS E
ROLAMENTOS LTDA - J V BARBIERI & CIA TRANSPORTES LTDA - ME - Vistos. Fls. 87/90: o sistema RENAJUD, recentemente
implantado nesta Vara, tem outras finalidades, já que mero registro, em sendo bem móvel com tradição a transferir a propriedade
não poderá servir para materializar penhora. Ademais, pode a própria parte diligenciar para descobrir a existência de veículos
em nome da parte executada na CIRETRAN, sem intervenção judicial sendo que a penhora será, se apontado veículo, realizada
por Oficial de Justiça. No sentido de ser a diligência ônus da parte, embora ao tratar de imóveis, mas seguindo a mesma linha,
transcrevo julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo de instrumento tirado de decisão semelhante da 4ª Vara
Cível de Jaú, conforme decisão monocrática do E. Relator, Desembargador Carlos Abrão (agravante BB, recurso nº 015990272.2012.8.26.0000 37ª Câmara de Direito Privado, VOTO Nº 5059): “O recurso não é convincente. A definição do modelo
eletrônico, sob a forma digital, da constrição patrimonial, disciplinado pelas normas da Corregedoria, pura e simplesmente retira
a necessidade da elaboração em papel da penhora. No caso presente, necessário se torna distinguir a simples consulta, a
título de pesquisa, pelo credor interessado, da indicação do bem para efeito de lavratura e registro da constrição. Desenvolvese a execução desde o ano de 2001 e, aparentemente, tanto o devedor principal, microempresa, mas também os solidários,
não forneceram patrimônio para que o Banco tivesse garantia. Nada obstante, o documento de fls. 24 revela constrição sobre
imóvel e a existência de garantia hipotecária a favor do Banco Nossa Caixa S.A., atual Banco do Brasil. Bem assim, estando
disponibilizado o informe por meio da ARISP, nada dificulta seja feita a consulta, com o recolhimento exigido, a fim de que a
Casa Bancária constate a existência de bens, além do que, como realçado pelo douto Magistrado, existem apenas dois registros
imobiliários na Comarca, a facilitar pesquisa pela parte interessada. Não se pode transformar o órgão jurisdicional, assoberbado
de serviços, e sobrecarregado de tarefas, em mero despachante do interesse privado, na consecução de subsídio que diz
respeito à parte, em nada colaborando com o interesse público a ser tutelado. Estabelecida a diretriz, e ditado o norte enraizado
na matéria, ao invés de recorrer, ganharia tempo e resultado prático o estabelecimento bancário, acaso fizesse a consulta
eletrônica e disponibilizasse os dados junto ao Juízo, sendo que a tarefa se lhe diz respeito, não podendo ser transferida para
responsabilidade do órgão judiciário. Não se justifica, na atualidade, diante da tecnologia eletrônica e pela oportunidade dos
informes na internet, portanto, a transferência da responsabilidade, em detrimento da normalidade do serviço jurisdicional.
Consulta ao interesse particular, inegavelmente, obter o dado solicitado e, conforme conjuntura, prosseguir na execução contra
devedor solvente. Finalizo destacando não se cuidar de dado sigiloso ou de acesso vedado ou restrito, o que motiva e justifica
tome, o credor, as providências ao seu alcance. Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, art. 557 do CPC. Comunique-se
ao Douto Juízo, por meio eletrônico. Certificado o trânsito, tornem à origem. Int. São Paulo, 1 de agosto de 2012. Carlos Abrão
Relator” Por conseguinte, concedo à parte exequente trinta dias para indicação de bens penhoráveis. Após, não adotada a
medida, arquivem-se os autos, nos termos do art. 791, inc. III, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCIO CAPELLOZA
(OAB 223478/SP)
Processo 1000600-49.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - J.Mahfuz Ltda - LUCIANO
APARECIDO DE SOUZA - Vistos. Fls. 58: aguarde-se pelo prazo de trinta dias, conforme requerido. Int. - ADV: EMANUEL
HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 1000632-88.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Ana
Beatriz Estevam da Silva - Angelina Viegas Schiavon - - Nelson Leonel de Souza - - Antonia Cazarin de Souza - AUTOS COM
VISTA AO REQUERENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE
(OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 1000722-96.2014.8.26.0302 - Ação Civil Pública - Prestação de Serviços - Ministerio Publico do Estado de São
Paulo - Luis Carlos Caseiro - Nossa Segurança e Vigilancia Ltda - Vistos. Certidão retro: arquivem-se os autos. Int. - ADV:
DENILSON ROMÃO (OAB 255108/SP), NELSON CASEIRO JUNIOR (OAB 204985/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1000723-81.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - JOSÉ JAIR SPATTI - ADRIANA
RITA QUAGLIATO WENCESLAU GARCIA - - IMOBILIARIA MARCOS ADRIANO IMÓVEIS LTDA ME - Vistos. Conheço dos
embargos declaratórios opostos às fls. 213/214 pelo autor, presentes os requisitos para sua interposição, em especial a
tempestividade. Entretanto, nego-lhes provimento, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão de fls.
210. Houve abordagem da situação jurídica existente, com recebimento dos recursos interpostos de acordo com a legislação
(art. 520, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil). Acaso mantida a discordância, deverá ser perseguida perante o
E. Tribunal de Justiça a alteração do “decisum”, por meio do recurso adequado. Nesse sentido: “Os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993). - ADV:
JULIANA DA SILVA MACACARI (OAB 281267/SP), GABRIEL MARSON MONTOVANELLI (OAB 315012/SP), RAFAEL DA SILVA
TELLINI (OAB 259260/SP), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (OAB 250725/SP), FABRÍCIO MARK CONTADOR (OAB
245623/SP), MARCOS JOSE THEBALDI (OAB 142737/SP)
Processo 1000756-71.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A NEUSA MARIA RIBEIRO - Aguarda manifestação do exequente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: JOSE
MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1000777-47.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - WEVERTON DE PAULA SILVA - Seguradora Lider
dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido,
nos moldes do artigo 269, inc. I, segunda parte, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor em custas processuais
e honorários advocatícios por ser beneficiário da gratuidade judiciária (Lei nº 1.060/50). P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de
R$ 405,00 - Guia DARE - Código 230-6 - respeitadas isenções que gozem as partes) - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR
(OAB 132994/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 1000996-26.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Silvana Gonçalves da Silva
- Telefônica Brasil S/A - Vistos. I - Ciência às partes da baixa dos autos. II - Cumpra-se o V. Acórdão. apelação. III Anotada
a extinção do processo na forma do artigo 269, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Civil, mantida a sentença, ao
arquivo. Não há custas, por ser a autora, sucumbente, beneficiária da gratuidade judiciária. Int. - ADV: HEBERT VINICIUS
CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), PALOMA DE OLIVEIRA ALONSO (OAB 249469/SP), MONICA FERNANDES DO
CARMO (OAB 115832/SP), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO (OAB 167106/SP), ALESSANDRA AYRES PEREIRA (OAB 194309/
SP)
Processo 1001116-06.2014.8.26.0302 - Prestação de Contas - Exigidas - Espécies de Contratos - J L REGINATTO EPP Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. O requerimento retro foi apreciado e deferido à fl. 36 do apenso. Int. - ADV: LUCIANO
GRIZZO (OAB 137667/SP), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 310465/SP), LUCIANE DELA COLETA GRIZZO
(OAB 158662/SP), CARLOS ROSSETO JUNIOR (OAB 118908/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 1001207-62.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Terezinha Fernandes - - Thereza Cordeiro dos
Santos - - Toshiko Ueno Otta - - Valdomiro Caetano dos Santos - - Vera Lucia Cruz Vieira - Sul America Companhia Nacional
de Seguros Gerais S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Paulo Sergio Almeida Leite Filho - Vistos. Petição de fls. 766/767: 1)
já efetuadas pela Serventia as anotações relacionadas aos novos advogados da requerida, providencie a parte o recolhimento
do valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo atual em guia GARE-DR, código 304-9, em razão da juntada de procuração,
nos termos da Lei Estadual nº 10.394/1970, alterada pela Lei Estadual nº 216/1974 e Provimento CG nº 33/2013, além de igual
valor em razão da juntada de substabelecimento; 2) foi concedido efeito suspensivo pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
de modo que resta prejudicado o prazo pleiteado (de vinte dias) para manifestação (cf. fls. 755). Int. - ADV: ELIANDER GARCIA
MENDES DA CUNHA (OAB 189220/SP), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP), LUIZ CARLOS
SILVA (OAB 168472/SP)
Processo 1001263-32.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MAS COMÉRCIO DE FERROS E
INDÚSTRIA DE PERFILADOS LTDA - CÉSAR JOSÉ CÂNDIDO & CIA LTDA - Aguarda manifestação da exequente em termos de
prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: RAFAEL FELTRIN CORREA DA CUNHA (OAB 324975/SP), MONICA FELTRIN DA
CUNHA NEVES (OAB 133197/SP)
Processo 1001354-25.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco S/A
- Paulo Roberto Fonseca - - Joana D’Arc Constante Fonseca - - PJ IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME - Vistos. Defiro
a penhora sobre o imóvel apontado, nos moldes do art. 659, § 4º, do Código de Processo Civil, para todos os fins e efeitos de
direito. Cópia desta decisão servirá também de mandado de avaliação. Providencie a Serventia o necessário perante a ARISP,
lavrando o respectivo termo (cópia da matrícula do imóvel às fls. 85/86), intimados os executados, por seu advogado, pela
publicação desta decisão no D.J.E., da constrição realizada e de que foi constituído depositário o coexecutado Paulo Roberto
Fonseca (devendo o cônjuge também ser intimado). Int. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)
Processo 1001364-69.2014.8.26.0302 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - MARCIO ANTONIO DE ANDRADE - IBICAREIG PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. - Vistos. Fls. 45: certifique o
desfecho no processo de execução, e aguarde-se manifestação da parte embargante, pelo prazo de seis meses, em termos de
cumprimento do julgado. Após, em nada sendo pleiteado, arquivem-se os autos, nos moldes do art. 475-J, § 5º, do Código de
Processo Civil. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS OLIBONE (OAB 82798/SP), JOÃO BATISTA PEREIRA RIBEIRO (OAB 161070/
SP), ALCIDES FURCIN (OAB 96247/SP)
Processo 1001386-93.2015.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Paulo Celso V T Locações Me - AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE
JUSTIÇA. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 1001443-48.2014.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Silvia H M de M Tochetti Me - Caroline Eloize Mazzola - Vistos.
Providencie a Serventia o aditamento/encaminhamento ao local apontado na petição retro, autorizada a medida por carta com
A.R. Int. - ADV: GABRIEL MARSON MONTOVANELLI (OAB 315012/SP), FERNANDO HENRIQUE MIGLIORINI (OAB 339055/
SP)
Processo 1001476-04.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Credito, Financiamento
e Investimento - Paulo Placido de Lima - Vistos. Fls. 61: esclarecida a questão mencionada na decisão de fls. 59, anote-se a
extinção do processo na forma do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil, e, em seguida, arquivem-se os autos. Int. ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), PLUMA
NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 1001549-10.2014.8.26.0302/01 (apensado ao processo 1001549-10.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Locação de Imóvel - ANA MARIA APARECIDA FALSARELLA - WALDIR FREITAS SILVA - Vistos. Certidão a fls. 18: arquivem-se
os autos. Int. - ADV: MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS (OAB 298074/SP), VINICIUS MARTINS (OAB 250204/SP)
Processo 1001584-33.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Grizzo & Grizzo S/S Ltda
- Alessandro Barbaresco - Autos com vista à parte requerente para manifestar-se nos autos - ofício do Departamento Estadual
de Trânsito - Unidade de Trânsito de Jaú - fls. 62/64 - ADV: FABIO CHEBEL CHIADI (OAB 200084/SP)
Processo 1001641-85.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
- SUELEN RAQUEL BONOTTO ALEIXO - Vistos. Petição retro: aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme requerido.
Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)
Processo 1001769-71.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - I. - B.J.S. Vistos. 1- Certidão de fls. 81: regular o cumprimento do ofício pelo DETRAN. 2- Certidão de fls. 84: manifeste-se a parte autora,
em dez dias. Int. - ADV: SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)
Processo 1001850-54.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V.
FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - MARGARETE APARECIDA LOURENÇO ROSIN - Vistos.
Requerimentos de fls. 102/104, acompanhado de documentos (fls. 105/114): I) Concedo a gratuidade judiciária à requerida
(Lei nº 1.060/50). Anote-se. II) A mora foi demonstrada, em princípio, de modo regular, encaminhada a notificação ao endereço
indicado no contrato, sendo que o documento de fls. 110, emitido pela autora e acostado aos autos pela requerida, menciona
que a requerente não localizou em seu sistema o mencionado pagamento. Por conseguinte, manifeste-se a autora, no prazo
de dez dias, observando a petição de fls. 102/104 e os documentos de fls. 105/114, mantida, por ora, a decisão de fls. 27. Int.
(procedida anotação quanto a gratuidade judiciária concedida à requerida) - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/
SP), PAULO RUBENS DE CAMPOS MELLO (OAB 40753/SP)
Processo 1001867-56.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - José Roberto Castilho - - Laercio Dario Rinaldi
- - Leni Leme da Silva Ruffo - - Leonardo Oliveira Martins - - Luiz Gomes Neto - Companhia Excelsior de Seguros - Vistos. Fls.
194/216: mantida a decisão de fls. 152/154 pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, aguarde-se, pelo prazo de dez dias, a
emenda da petição inicial. Int. - ADV: LUIZ CARLOS SILVA (OAB 168472/SP)
Processo 1001969-78.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Credito, Financiamento e Investimento - Elida Cristina Rubio - Vistos. Cumpra-se o mandado com as prerrogativas do art. 172
do Código de Processo Civil, acolhido o requerimento retro. Int. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB
68723/SP), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)
Processo 1002061-56.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - J.S.S. - J.E.A. - Com vista ao
requerente. Nada Mais. - ADV: FABIO OLIVEIRA DUTRA (OAB 292207/SP)
Processo 1002116-07.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Izatcred - Torres
Mendes & Mendes Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte Ltda - José Luciano Magrini Vistos. Certidão a fls. 54: arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP)
Processo 1002462-89.2014.8.26.0302/01 (apensado ao processo 1002462-89.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - FERNANDA ROSEMEIRE ABIB GRIZZO - VIVO SA - Vistos. Fls. 34/42: a) o trecho
da impugnação que menciona decisão publicada em 21/05/2015 (fls. 37, parte final/fls. 39, início) não tem suporte fático
nem jurídico: não foi lançada nem publicada determinação com tal teor; b) certifique a Serventia a Serventia a quantia total
depositada nos autos (englobando fase de conhecimento e de cumprimento do julgado). Após, conclusos. Int. - ADV: CAIO
EDUARDO PERLATTI (OAB 329320/SP), LUCIANO JOSÉ NOGUEIRA MAZZEI PRADO DE ALMEIDA PACHECO (OAB 307742/
SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)
Processo 1002606-29.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Cristiane Aparecida Lozano Maia Marfin - Sul
América Companhia Nacional de Seguros - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Vistos. Fls. 596/620: mantenho a decisão agravada
[fls. 584] por seus próprios fundamentos (embora seja mera decorrência do agravo anteriormente julgado, interposto pela Caixa
Econômica Federal - provido - cf. r. decisão monocrática do Relator às fls. 585/590, que transitou em julgado - certidão à fl. 593
-, determinou a remessa dos autos à E. Justiça Federal). Int. - ADV: ELIANDER GARCIA MENDES DA CUNHA (OAB 189220/
SP), LUIZ CARLOS SILVA (OAB 168472/SP), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 1002606-29.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Cristiane Aparecida Lozano Maia Marfin - Sul
América Companhia Nacional de Seguros - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - parte requerida recolher o valor equivalente a 2%
sobre o salário mínimo atual em guia GARE-DR, código 304-9, em razão da juntada de procuração, nos termos da Lei Estadual
nº 10.394/1970, alterada pela Lei Estadual nº 216/1974 e Provimento CG nº 33/2013, e mais igual valor em razão da juntada de
substabelecimento. - ADV: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP), ELIANDER GARCIA MENDES
DA CUNHA (OAB 189220/SP), LUIZ CARLOS SILVA (OAB 168472/SP)
Processo 1002608-96.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Celso Cazellotto - Sul América Companhia
Nacional de Seguros - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ao requerente: aguarda manifestação em prosseguimento. - ADV:
ELIANDER GARCIA MENDES DA CUNHA (OAB 189220/SP), LUIZ CARLOS SILVA (OAB 168472/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI
(OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP)
Processo 1002684-57.2014.8.26.0302/01 (apensado ao processo 1002684-57.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - ACADEMIA HORACIO BERLINCK S/C LTDA - JOSÉ APARECIDO IGNACIO - AUTOS COM VISTA
AO EXEQUENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB
248233/SP)
Processo 1002989-07.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Dinalva Santos - Wagner Vomero - Aguarda
manifestação da requerente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: DENILSON ROMÃO (OAB 255108/SP)
Processo 1003015-39.2014.8.26.0302 - Prestação de Contas - Exigidas - Espécies de Contratos - SEBASTIÃO ALVES Ailton Carlos Medes - Vistos. Petição retro: 1- o requerido não foi citado à fl. 21, conforme decisão de fls. 22. 2- Há possibilidade
de realização de pesquisas eletrônicas por este juízo, não sendo caso, ao menos por ora, de citação por edital, na forma do art.
231 do Código de Processo Civil (e não há suspeita de ocultação a justificar citação com hora certa - medida a ser efetivada
se o Oficial de Justiça entender presentes os requisitos do art. 227 do mesmo diploma legal). Int. - ADV: MARCOS RUIZ RETT
(OAB 266052/SP)
Processo 1003073-08.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A Danilo Sgavioli Me - - Danilo Sgavioli - Vistos. Certidão a fls. 36: arquivem-se os autos. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI
(OAB 165231/SP)
Processo 1003267-42.2014.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - BENEDITO
BENTO - ANA CAMILA BENTO - - MARCIO FERNANDO BENTO - Vistos. Requerimentos de fls. 62: I) arbitro honorários ao
advogado do autor, que atuou em todos os atos do processo, em 100% do valor previsto na tabela do Convênio OAB/Defensoria
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Pública, cód. 108, expedindo-se certidão. II) Aguarde-se, pelo prazo de seis meses, manifestação do autor em termos de
cumprimento do julgado. Após, em nada sendo pleiteado, arquivem-se os autos, não havendo custas (Lei 1.060/50). Int. - ADV:
ADILSON ROBERTO BATTOCHIO (OAB 30458/SP)
Processo 1003351-43.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Propriedade - ANTONIO AIZZA - NEIDE LUIZA DE
ALMEIDA HERNANDEZ - - ALCEU HERNANDEZ - Vistos. Petição retro: anote-se a exclusão da participação do Ministério
Público. Após, conclusos. Int. - ADV: FERNANDO FERRI JUNIOR (OAB 315158/SP)
Processo 1003426-82.2014.8.26.0302/01 (apensado ao processo 1003426-82.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Paulo Roberto Joaquim dos Reis - PJ IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME - Joana D’Arc Constante Fonseca - - Paulo Roberto Fonseca - Paulo Roberto Joaquim dos Reis - Aguarda manifestação do
exequente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP),
BRUNA GIMENES CHRISTIANINI DE ABREU PINHO (OAB 251004/SP)
Processo 1003462-27.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SAFRA S/A MÓVEIS LINDOLAR LTDA - - SÉRGIO ANTÔNIO LANZA - - GUIDO CARLOS ANTÔNIO LANZA - - JOÃO ANTONIO LANZA Aguarda o fornecimento do e-mail, bem como número de telefone e nome do advogado para averbação da penhora pelo sistema
ARISP. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1003586-73.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Carlos Alberto Lopes
- Telefônica Brasil S/A - Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido, resolvido o
mérito, nos moldes do artigo 269, inc. I, segunda parte, do Código de Processo Civil. Não há condenação em custas e honorários
advocatícios por ser o autor, sucumbente, beneficiário da gratuidade judiciária (Lei nº 1.060/50). P.R.I. (Preparo de Apelação
no valor de R$ 1.260,80 - Guia DARE - Código 230-6 - respeitadas isenções que gozem as partes) - ADV: CARLA APARECIDA
ARANHA (OAB 164375/SP), JOAO ROBERTO PICCIN (OAB 125151/SP), MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/SP), MONICA
FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP)
Processo 1003601-42.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Job Antonio Rosa - Banco
Gmac S/A - Aguarda manifestação sobre o efetivo cumprimento do acordo homologado. Nada Mais. - ADV: VINICIUS MARTINS
(OAB 250204/SP), FLAVIO J. CHEKERDEMIAN (OAB 3556/MS)
Processo 1003636-02.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento C.C.D.C. - G.C.M. - - C.A.R. - - E.A.M.R. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar o despejo da requerida
Gislaine Cristina Mazzolin quanto ao imóvel locado, assinando o prazo de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.245/1991, artigo 63, §
1º, “a” e “b”) para desocupação voluntária do imóvel, contados da notificação. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento
dos alugueres vencidos até a desocupação do imóvel, com juros de mora sobre o valor mensal, além de encargos da locação
indicados na inicial com correção monetária, que incidirão desde o vencimento de cada parcela integrante da condenação.
Transitada em julgado, ou requerida a extração de carta de sentença, independentemente de caução, conforme Lei nº. 12.112
de 2009, notifique-se a locatária para desocupação voluntária (artigo 65 da Lei nº 8.245/91). Custas e despesas processuais a
cargo dos requeridos. Não há condenação em honorários em razão da ausência de resistência. P. R. I. (Preparo de Apelação
no valor de R$ 531,30 - Guia DARE - Código 230-6 - respeitadas isenções que gozem as partes) - ADV: JOSE APARECIDO
CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 1003720-37.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Obrigações - Maria Francisca Belfiore - Samara Amaral
Campos Conceição - Vistos. Certidão de fls. 79: aguarde-se, pelo prazo de dez dias, manifestação sobre o efetivo cumprimento
do acordo homologado, ciente a autora de que, em nada sendo noticiado, será presumido o adimplemento. Int. - ADV: FERNANDA
BARAUNA (OAB 211921/SP), MARIO CARNEIRO LYRA (OAB 145105/SP)
Processo 1003742-61.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Lucineia Maria Ferreira - - Luiz Antonio Ferreira
Ribeiro - Sul America Cia Nacional de Seguros - recolher a parte requerida o valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo atual
em guia GARE-DR, código 304-9, em razão da juntada de procuração, nos termos da Lei Estadual nº 10.394/1970, alterada
pela Lei Estadual nº 216/1974 e Provimento CG nº 33/2013, e mais igual valor em razão da juntada de substabelecimento.
- ADV: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO (OAB 211735/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), FÁBIO
ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), LARISSA APARECIDA DE
SOUSA PACHECO (OAB 355732/SP), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 1003832-69.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Euro Brasil Viagens e
Turismo Ltda. Me - Cielo S.a. - - Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda - - Banco Bradesco Cartões S.A. - Vistos. 1)
Recebo a petição de fls. 148/149 como emenda à inicial. Anote-se. 2) Como a “a natureza do prazo previsto no artigo 284 do
Código de Processo Civil é dilatória, e não peremptória, possuindo o Julgador, a discricionariedade para prorrogá-lo, ou não.”
(STJ; AgRg no Ag n. 1423164/SC; Terceira Turma; Relator: Ministro SIDNEI BENETI; D.j.:26.06.2012), acolhidas, ainda, as
justificativas da parte autora, defiro a dilação do prazo em 10 (dez) dias para cumprimento da decisão de fls. 146, sem prejuízo
do recolhimento da diferença das custas em 30 (trinta) dias. Int. - ADV: RAFAEL FELTRIN CORREA DA CUNHA (OAB 324975/
SP)
Processo 1003859-52.2015.8.26.0302 - Exibição - Provas - Gilson de Oliveira - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. I Ciência às
partes da baixa dos autos. II Cumpra-se o V. Acórdão, reformada a sentença pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Efetuadas
as anotações necessárias, ao arquivo. Não há custas, sendo o autor, sucumbente, beneficiário da gratuidade judiciária. Int. ADV: LUCIANO JOSÉ NOGUEIRA MAZZEI PRADO DE ALMEIDA PACHECO (OAB 307742/SP), CAIO EDUARDO PERLATTI
(OAB 329320/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1004092-49.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Pascano Materiais para Construção
Ltda - Camila Paes - Vistos. Fls. 33/35: adite-se o mandado (servindo cópia desta decisão para a medida) para penhora de
bens, com descrição dos que excedam médio padrão de vista, conforme art. 649, inc. II, do Código de Processo Civil. Int. - ADV:
CINARA BORTOLIN MAZZEI FACCINE (OAB 143123/SP)
Processo 1004164-36.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - I. - V.F.S. AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: FELIPE ANDRES
ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
Processo 1004188-98.2014.8.26.0302 - Exibição - Medida Cautelar - C.F.O. - H.A.C. - Vistos. Certidão a fls. 247: arquivemse os autos. Int. - ADV: JOSÉ ROBERTO FIGLIANO (OAB 81106/SP), FAIZ MASSAD (OAB 12071/SP), JOSE EDUARDO DE
ALMEIDA BERNARDO (OAB 105968/SP)
Processo 1004340-15.2015.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - João
Henrique Bigliassi - Vistos. Decorrido o prazo para pagamento do débito e/ou oferecimento de embargos (certidão de fls. 41),
estando os autos formalmente em ordem, DECLARO consolidado o título executivo, com fulcro no artigo 1102-C do Código de
Processo Civil. Fixo honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos dos arts. 652-A e art. 20,§ 4º, e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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1.102-C, § 1º, todos do Código de Processo Civil. Traga a parte exequente para os autos, no prazo de dez dias, demonstrativo
atualizado do débito, devendo a petição ser endereçada digitalmente como incidente processual - cumprimento de sentença cód. 156. Não apresentado o novo cálculo pela parte exequente, intime-se com base no último valor do débito constante dos
autos. Após, efetuado o cadastro do incidente de cumprimento de sentença no SAJ, INTIME-SE o executado, pessoalmente,
ao pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, da quantia apontada, sob pena de multa de 10%, prosseguimento da execução
e penhora de bens (art. 475-J do Código de Processo Civil). Em caso de quitação parcial a multa incidirá sobre o saldo
remanescente. Cópia desta decisão, devidamente instruída, servirá de mandado. Int. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI
(OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)
Processo 1004493-82.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - R.C.S. - F.M. - - E.K.M.
- Vistos. Arbitro os honorários da advogada nomeada a fls. 6 em 100% da tabela do convênio OAB/Defensoria Pública, cód.
101, expedindo-se certidão. Int. - ADV: MARIA LUIZA RODRIGUES (OAB 80798/SP), MARCOS ROBERTO DE ARAUJO (OAB
225788/SP), MICHEL APARECIDO FOSCHIANI (OAB 168064/SP)
Processo 1004494-33.2015.8.26.0302 - Monitória - Obrigações - Trust Diesel Veículos Ltda. - Cristian Adilson Mobilon Vistos. 1- Petição retro, acompanhada de documentos: regularizada a questão tratada à fl. 58, prossigo na análise processual.
2- Pertinente a monitória, CITE-SE a parte requerida para os atos e termos da ação, na forma dos arts. 1.102-A e 1.102-B do
Código de Processo Civil, com as advertências constantes do art. 1.102-C do mesmo diploma legal. Prazo de 15 (quinze) dias
para a parte requerida: EFETUAR O PAGAMENTO da quantia especificada na inicial, devidamente atualizada, hipótese em que
ficará isenta de custas e de honorários advocatícios ou APRESENTAR EMBARGOS ao mandado monitório. ADVERTÊNCIA: se
os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial
em mandado executivo. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da legislação. Int. - ADV:
CLELIO CHIESA (OAB 5660/MS), CLAINE CHIESA (OAB 285859/SP)
Processo 1004585-26.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo - Angela Cristina Garcia Penteado - - Marcos Luiz Penteado - Vistos. Fls. 51: 1) O sistema Renajud, recentemente
instalado, serve para outros fins (não para pesquisas de veículos em nome da parte executada), e por ser possível à parte sem
intervenção judicial a medida (pesquisa de bens na Ciretran), de forma que indefiro o requerimento em tela (em outras palavras,
sendo bem móvel, mero registro em nome da parte executada de veículo não significa seja a proprietária, de forma que terceiros
de boa-fé poderiam ser atingidos, já que pela tradição é transferida a propriedade). No sentido de ser a diligência ônus da parte,
embora ao tratar de imóveis, mas seguindo a mesma linha, transcrevo julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em
agravo de instrumento tirado de decisão semelhante da 4ª Vara Cível de Jaú, conforme decisão monocrática do E. Relator,
Desembargador Carlos Abrão, autor de várias obras de Direito Bancário (agravante BB, recurso nº 0159902- 72.2012.8.26.0000
37ª Câmara de Direito Privado, VOTO Nº 5059): “O recurso não é convincente. A definição do modelo eletrônico, sob a forma
digital, da constrição patrimonial, disciplinado pelas normas da Corregedoria, pura e simplesmente retira a necessidade da
elaboração em papel da penhora. No caso presente, necessário se torna distinguir a simples consulta, a título de pesquisa, pelo
credor interessado, da indicação do bem para efeito de lavratura e registro da constrição. Desenvolve-se a execução desde o
ano de 2001 e, aparentemente, tanto o devedor principal, microempresa, mas também os solidários, não forneceram patrimônio
para que o Banco tivesse garantia. Nada obstante, o documento de fls. 24 revela constrição sobre imóvel e a existência de
garantia hipotecária a favor do Banco Nossa Caixa S.A., atual Banco do Brasil. Bem assim, estando disponibilizado o informe
por meio da ARISP, nada dificulta seja feita a consulta, com o recolhimento exigido, a fim de que a Casa Bancária constate a
existência de bens, além do que, como realçado pelo douto Magistrado, existem apenas dois registros imobiliários na Comarca,
a facilitar pesquisa pela parte interessada. Não se pode transformar o órgão jurisdicional, assoberbado de serviços, e
sobrecarregado de tarefas, em mero despachante do interesse privado, na consecução de subsídio que diz respeito à parte, em
nada colaborando com o interesse público a ser tutelado. Estabelecida a diretriz, e ditado o norte enraizado na matéria, ao invés
de recorrer, ganharia tempo e resultado prático o estabelecimento bancário, acaso fizesse a consulta eletrônica e disponibilizasse
os dados junto ao Juízo, sendo que a tarefa se lhe diz respeito, não podendo ser transferida para responsabilidade do órgão
judiciário. Não se justifica, na atualidade, diante da tecnologia eletrônica e pela oportunidade dos informes na internet, portanto,
a transferência da responsabilidade, em detrimento da normalidade do serviço jurisdicional. Consulta ao interesse particular,
inegavelmente, obter o dado solicitado e, conforme conjuntura, prosseguir na execução contra devedor solvente. Finalizo
destacando não se cuidar de dado sigiloso ou de acesso vedado ou restrito, o que motiva e justifica tome, o credor, as
providências ao seu alcance. Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, art. 557 do CPC. Comunique-se ao Douto Juízo, por
meio eletrônico. Certificado o trânsito, tornem à origem. Int. São Paulo, 1 de agosto de 2012. Carlos Abrão Relator” 2) No que
tange à Receita Federal, também respeitado o posicionamento do exequente, se existissem bens, além de declarados, teriam
de estar registrados, de forma que seria inócua a quebra do sigilo fiscal, medida drástica, que indefiro (há apenas interesse
privado, no caso; comumente deferida a quebra do sigilo fiscal em ações em que o interesse público ampara a pretensão, como,
por exemplo, em ações de improbidade administrativa). Concessão de crédito demanda planejamento, o que também deve ser
feito em juízo, já que cerca de sete mil processos tramitam nesta Vara (incluídos mais de 1.400 nos E. Tribunais), impondo
atividade judicial apenas quando necessário, ao contrário do que ocorre com pesquisas junto ao Banco Central, em que
imprescindível intervenção judicial pelo sistema Bacen jud, não encontrando o exequente óbices para a sua realização, de
acordo com os arts. 655, inc. I e 655-A do Código de Processo Civil, de utilização obrigatória (conforme fls. 45/49). Cabe ao
exequente, quando da concessão de crédito, cercar-se de inúmeras formas de garantia, não apenas em relação a inexistência
de pendências no SERASA e no SPC, mas também de realizar contratos de penhor, hipoteca, fiança etc. e se não o faz,
certamente isso ocorre porque prefere correr riscos que agora tem de suportar a deixar de emprestar a quem não tem garantias
a ofertar e paga juros mais altos por isso. O exequente tem agências bancárias em todo o Brasil (dezenas, em algumas cidades
de maior porte), podendo, sem dificuldades, com seus funcionários, diligenciar perante C.R.I.s. Há, também, viabilidade de
pesquisas de veículos, na CIRETRAN. Aplicável, em qualquer caso, o disposto no art. 615-A do Código de Processo Civil. Risco
de crédito faz parte da atividade bancária; inadimplência atinge instituições financeiras em todo o mundo e aflige a economia
mundial, o que menciono com arrimo nos arts. 334 e 335 do Código de Processo Civil; os bancos justificam a inadimplência
como um dos motivos para manutenção de spread alto ainda um dos maiores do mundo, no Brasil, para as altas taxas de juros
que são cobradas, a despeito de gradual redução da taxa SELIC até abril de 2013, quando atingiu o menor patamar, com
elevações sequenciais até hoje, sendo, atualmente, de 14,25% ao ano sendo que alguns empréstimos, como os decorrentes de
cheque especial, têm juros, em média, conforme recentemente divulgado, de mais de 9% ao mês, sendo superiores, ainda, em
cartões de crédito. Por sua vez, o chamado cadastro positivo, fruto da conversão da Medida Provisória nº 518/2010 na Lei nº
12.414/2011, pelo que se tem notícia, não implicou nenhuma redução relevante outro argumento até então usado para juros
elevados, relacionado a inadimplência. Transcrevo trecho da entrevista dada em 2009 pelo então Presidente do Banco Central
ao jornal “O Estado de São Paulo”, que bem define a situação, ao ser indagado acerca de assuntos relacionados à matéria
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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(caderno “Economia Negócios, edição de domingo, 19 de abril de 2009, pág. B3), ainda que alguma melhora, recentemente,
tenha sido verificada no panorama econômico mundial: “E é importante mencionar que a dinâmica da crise internacional alterouse radicalmente com a falência do Lehman Brothers [em 15 de setembro], o que representou uma quebra da estrutura de
funcionamento do sistema financeiro mundial. Isso alterou totalmente a dinâmica da crise, gerou uma série de reações em
cadeia. E o Banco Central do Brasil reagiu com rapidez a essa nova situação por meio de medidas muito fortes, de gestão de
liquidez, que era o problema mais grave naquele momento.” Em agosto de 2012, acrescento, relatório do FMI apontou a alta
exposição de bancos brasileiros a riscos indevidos de crédito, o que reforça o posicionamento ora adotado, não podendo ser
descartada a conclusão de que, não tendo o Judiciário condições de contratar novos servidores, com restrições orçamentárias,
ao contrário dos bancos, que têm como contratar funcionários para pesquisas de bens antes de conceder crédito, toda sociedade
acabaria por arcar com os custos, prejudicados os demais processos, especialmente os de alimentos, medicamentos etc., com
atividade creditícia ínsita ao risco do negócio, limitados os recursos judiciários. Sem prejuízo, concedo trinta dias para indicação
de bens penhoráveis. Decorrido o prazo, não havendo tal indicação, arquivem-se os autos, nos termos do art. 791, inc. III, do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 1004620-83.2015.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Obrigações - Josilton Marques da Silva - Joaquim Benedito
de Oliveira - Vistos. Concedo a gratuidade judiciária ao autor (Lei nº 1.060/50, anotando-se), que deverá providenciar, no prazo
de dez dias, nova digitalização dos documentos de fls. 9/14 (ilegíveis). Após, conclusos. Int. (procedida anotação quanto a
gratuidade judiciária concedida) - ADV: MARIA LUIZA RODRIGUES (OAB 80798/SP)
Processo 1004648-51.2015.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Claripel Indústria de Papéis e Embalagens Ltda - Jaupack
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda - Aguarda manifestação da requerente em termos de prosseguimento do feito.
Nada Mais. - ADV: MARCELO GOES BELOTTO (OAB 127405/SP), SERGIO FERNANDO GOES BELOTTO (OAB 96098/SP),
MATHEUS BARRETA (OAB 263164/SP)
Processo 1004680-56.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Oxi Maq Comercial e Industrial
de Equipamentos Ltda - J A D Marfin Cardans Me - Vistos. Petição retro: desentranhe-se/adite-se o mandado para efetivo
cumprimento (penhora e avaliação de bens). Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/aditamento. Int. - ADV:
REGISLENE TEREZA PINTO (OAB 244991/SP), FELIPE TRAMONTANO DE SOUZA (OAB 232979/SP)
Processo 1004712-61.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Cristian Rafael Ignacio - Telefônica
Brasil S/A - Ciência às partes: ofício do SERASA às fls. 57 - informando que nada consta em nome da parte requerente - ADV:
HELCIUS ARONI ZEBER (OAB 213211/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), DANIEL ARONI ZEBER (OAB
162988/SP), BRAZ DANIEL ZEBER (OAB 27701/SP)
Processo 1004733-71.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ACADEMIA HORACIO
BERLINCK S/C LTDA - SHEILA CHAGAS COELHO DE ALMEIDA - Vistos. Petição retro: aguarde-se por novo prazo de 120
(cento e vinte) dias. Após, vista à parte exequente. Int. - ADV: MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB 248233/SP), CARLOS
ROSSETO JUNIOR (OAB 118908/SP)
Processo 1004938-66.2015.8.26.0302 - Exibição - Provas - J.P.M. - T.B. - Vistos. Fls. 15/19 e 65: aguarde-se pelo prazo de
trinta dias. Int. - ADV: JOAO GRECCO FILHO (OAB 107495/SP), IDES BAPTISTA GATTO FILHO (OAB 94921/SP)
Processo 1004954-20.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Karen Cristina Sander - Vistos. Certidão de fls. 59 e petição retro: anotese a extinção do processo na forma do art. 269, inc. I, primeira parte, do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos.
Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1004960-27.2015.8.26.0302 - Embargos à Execução - DIREITO CIVIL - Momaque Industria Termoplastica Ltda - Paulo Fernando Moreto - - João Batista Brandão do Amaral - - Sonia Mussio Brandão do Amaral - Banco do Brasil S/A - Vistos.
1 - Recebo a apelação interposta tempestivamente pela advogada do embargado (fls. 156/170, matéria restrita à majoração dos
honorários), com o preparo (fls. 171/173), somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, inciso V, do Código de Processo
Civil. Certifique-se o teor desta decisão na execução (sem prejuízo de medida similar tratada na parte final da sentença). 2 - Às
contrarrazões, pela parte embargante, no prazo de quinze dias. 3 - Em seguida, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, com as anotações necessárias e as homenagens deste juízo. Int. - ADV: FERNANDA CORREA DA
SILVA BAIO (OAB 248857/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 1005057-61.2014.8.26.0302 - Notificação - Obrigações - FRANCHESCHI & COSTA E SILVA LTDA. EPP AFBCORCINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME. - - MM FOMENTO MERCANTIL LTDA. - ME. - Vistos. Fl. 54:
aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido. Int. - ADV: MONICA FELTRIN DA CUNHA NEVES (OAB
133197/SP), PAULO CORREA DA CUNHA JUNIOR (OAB 126310/SP)
Processo 1005089-32.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Maria de Lourdes Marfim - Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
o pedido, declarando rescindido o contrato entabulado e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva
do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Custas e despesas processuais a cargo da requerida. Não há condenação em
honorários em razão da ausência de resistência (não inserida a anotação mencionada na decisão de fls. 23). P.R.I. (Preparo de
Apelação no valor de R$ 1.692,05 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/
SP)
Processo 1005179-74.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - R.R.A.I. - S.S. - - J.F.C.F. - L.S.F. - - A.P.C.F. - - F.C.F. - - F.C.F. - - L.M.M. - - R.C.F.S. - - J.R.S. - - S.R. - Autos com vista à parte exequente para: - no
Juízo Deprecado providenciar o recolhimento da taxa judiciária - conforme ofício de fls. 1341. - ADV: LEONARDO LUCHIARI
(OAB 266198/SP), JOÃO JOEL VENDRAMINI JUNIOR (OAB 201408/SP), ALEX LIBONATI (OAB 159402/SP), AGEU LIBONATI
JUNIOR (OAB 144716/SP)
Processo 1005203-68.2015.8.26.0302 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Joao Antônio Viersa Epp
- - Joao Antonio Viersa - - Lidia Maria Felicio - Vistos. Nos termos do art. 331 do Código de Processo Civil, designo audiência
preliminar para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 16h35. Não obtida a conciliação que se tem em mira, serão analisadas
as questões processuais pendentes e as provas a serem produzidas, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado. As
partes deverão comparecer pessoalmente ao ato, ou se fazerem presentes mediante procuradores com poderes para transigir,
intimadas a tanto por seus advogados, pela publicação desta decisão no D.J.E. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), GUIDO CARLOS DUGOLIN PIGNATTI (OAB 183862/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER
(OAB 178060/SP)
Processo 1005228-18.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A CAVALARI PUBLICAÇÕES DE REVISTAS LTDA ME - - RENATA CAVALARI - Aguarda manifestação do exequente em termos
de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), VANESSA PADILHA ARONI (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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202007/SP)
Processo 1005247-87.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - T.C.C.I.E. - A.A.P. - Aguarda
manifestação da exequente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: RICARDO RAGAZZI DE BARROS (OAB
250184/SP), ROBERTO CURY (OAB 35850/SP), ORLANDO ROSA PARIS (OAB 264585/SP)
Processo 1005377-14.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANTONIO CARLOS
MOBILON - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. I - Ciência às partes da baixa dos autos. II - Cumpra-se a r. decisão
monocrática do E. Relator da apelação. III Anotada a extinção do processo na forma do artigo 269, inciso I, segunda parte,
do Código de Processo Civil, mantida a sentença, ao arquivo. Não há custas. Int. - ADV: ROGERIO RIBEIRO DE CARVALHO
(OAB 202017/SP), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS (OAB 71377/SP), SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB
264825/SP)
Processo 1005438-69.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Supermercados Irmãos Canella Ltda - - José Antônio Canella - - Nelson Fernando Canella - recolher a parte autora o
valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo atual em guia GARE-DR, código 304-9, em razão da juntada de procuração, nos
termos da Lei Estadual nº 10.394/1970, alterada pela Lei Estadual nº 216/1974 e Provimento CG nº 33/2013, e mais igual valor
em razão da juntada de substabelecimento. - ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), RICARDO NEVES COSTA
(OAB 120394/SP)
Processo 1005544-94.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - Vera Augusta Soulie
Montenegro - Tonon Bioenergia S/A - Vistos. Petição retro, acompanhada de documentos: nos termos do art. 398 do Código de
Processo Civil, manifeste-se a autora, podendo acrescentar às suas alegações a matéria pertinente. Int. - ADV: RENATO AIELO
NETO (OAB 347080/SP), FABIO MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP), SERGIO EDUARDO BRAGGION (OAB 206117/SP),
DEIVIDE CESAR BAGARINI (OAB 279944/SP)
Processo 1005579-88.2014.8.26.0302/01 (apensado ao processo 1005579-88.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Supermercados Jaú Serve Ltda - Maria Etelvina Rodrigues Pereira - Vistos. Fls. 28:
aguarde-se pelo prazo de noventa dias. Após, se não houver indicação de bens penhoráveis, arquivem-se os autos, na forma do
art. 791, inc. III, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP), JOSÉ ALFREDO
ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)
Processo 1005586-80.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A
Banco MúltiploS - INDÚSTRIA DE CALÇADOS GLALFER LTDA - - Antonio Gimenez Filho - - Fernando José Franceschi - REGINA OLIVEIRA GAZOLA FRANCESCHI - - IDALVA KATHIE GATTO GIMENEZ - AUTOS COM VISTA AO EXEQUENTE FACE
A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP)
Processo 1005610-74.2015.8.26.0302 - Exibição - Medida Cautelar - Maria Correa da Silva - BANCO PAN S/A - Vistos.
Certidão de fls. 18: intime-se a autora, pessoalmente, ao regular andamento do processo, sob pena de extinção e arquivamento.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da legislação. - ADV: ANDRÉIA RONCHESEL (OAB
277017/SP), CAMILA VAZ NARDY EVANGELISTA (OAB 312330/SP)
Processo 1005710-29.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Mariana Cintra Martins - Aguarda manifestação do exequente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: TAÍS
VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)
Processo 1005813-36.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - Geraldo Gonçalves Montagens Industriais Me - GERALDO GONÇALVES - Vistos. 1) Petição de fls. 74: anotem-se os
dados do(s) depositário(s). 2) Petição de fls. 78/79: questões analisadas na decisão de fls. 72 (e o nome do advogado apontado
já consta do SAJ). Int. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 1005910-70.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - GRIZZO & GRIZZO S/S
LTDA - JESIEL MARFIN FLORINDO - Aguarda manifestação da exequente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. ADV: FABIO CHEBEL CHIADI (OAB 200084/SP)
Processo 1005922-84.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - ROSICLER CRISTINA DA SILVA MILANE
RODRIGUES - Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE A
CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), LUCILA PADIM
VASCONCELLOS (OAB 264540/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB
132994/SP)
Processo 1005967-88.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade Fiduciária - B.V. FINANCEIRA S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - JOSE ANTONIO ANDRE BISPO - Vistos. Petição retro: aguarde-se pelo
prazo de 20 (vinte) dias. Após, conclusos (para análise do requerimento de fls. 52/53). Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI
PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 1006095-74.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V.
FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Thiago Roberto Safra - Vistos. Petição retro: indefiro a
expedição de ofícios aos órgãos de trânsito para o bloqueio pleiteado no prontuário (ainda que por meio eletrônico Renajud,
recentemente instalado nesta Vara), pois a busca e apreensão do veículo deverá ser feita por Oficial de Justiça, a quem
cabe o cumprimento do ato (art. 143, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil), com descrição pormenorizada do bem
que, com seus registros bloqueados, poderia ser retido no trânsito sem as cautelas necessárias. Ademais, a transferência,
regularmente, não poderia ocorrer sem anuência da credora (o gravame do financiamento fica anotado no prontuário - e nos
moldes da decisão retro foi expedido ofício por este juízo (documento em frente) - conforme determinação decorrente das
alterações insertas pelo art. 101 no Dec. Lei nº 911/1969) e o licenciamento deve ser realizado, impedindo que até a apreensão
o veículo trafegue irregularmente, colocando em risco a segurança no trânsito, atentando contra o interesse público, que deverá
sempre prevalecer sobre o individual. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado em caso similar, da Comarca de Vinhedo embora, frise-se, anteriormente à edição da Lei 13.043/2014 (Agravo de Instrumento nº 0044024-65.2013.8.26.0000; agravante/
autora: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A; agravada/ré: M. S. DE O. (NÃO CITADA), MM. Juíza
de Direito: Euzy Lopes Feijó Liberatti, Relatora E. Desembargadora Berenice Marcondes Cesar, V.U.27ª Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, julgamento em 09 de abril de 2013): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO SISTEMA RENAJUD. Impossibilidade inexistência nos
autos de circunstância relevante hábil a autorizar o deferimento da medida excepcional de restrição de circulação do veículo
objeto da ação, mediante um juízo de proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), já
se mostrando suficiente para se alcançar o fim pretendido a restrição financeira, decorrente da alienação fiduciária, constante
no registro do veículo ausência, ademais, de fundamento legal para o cumprimento da ordem judicial de restrição da circulação
do veículo por autoridade policial, inexistente qualquer peculiaridade no caso demanda de natureza civil, cuja competência
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se encerra no Poder Judiciário. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.” Int. - ADV: RODOLFO BARBOSA DA COSTA (OAB
244022/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 1006114-80.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jaucenter Tecnologia e Fomento
Mercantil Ltda - Paulo Cesar Barbosa dos Santos - Fls. 97: noticiado pela exequente a realização de acordo entre as partes
nos autos do processo nº 0014954-04.2012.8.26.0302, já homologado pelo E. Juízo da 1ª Vara Cível local, que abarca o crédito
aqui perseguido, julgo extinto o processo, na forma do art. 794, inciso II, do Código de Processo Civil (prejudicada a análise dos
requerimentos anteriormente efetuados). Após o trânsito em julgado, já anotado o desfecho pelo SAJ, arquivem-se os autos,
intimando-se a parte executada ao recolhimento das custas remanescentes em sessenta dias, calculadas pelo valor do acordo
(sob pena de inscrição na dívida ativa). P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$ 1.123,55 - Guia DARE - Código 230-6) ADV: ROGÉRIO MARTINS ALCALAY (OAB 215075/SP), LENI MARÇAL DE OLIVEIRA (OAB 158661/SP), PAULO RODRIGO
PALEARI (OAB 330156/SP)
Processo 1006140-78.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Dircea Perri
- Banco do Brasil S/A - Vistos. O agravo de instrumento trasladado a fls. 198/208 diz respeito a processo envolvendo partes
diversas. Regularize-se. Após, conclusos. Int. - ADV: RAFAEL CORRÊA VIDEIRA (OAB 197905/SP), ALEXANDRE AUGUSTO
FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 1006179-12.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - COLÉGIO PIRÁGINE - ESCOLA
DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - EPP - SAULA CRISTINA FREITAS REZENDE - Vistos. Petição retro: aguarde-se pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias. Após, vista à parte exequente. Int. - ADV: MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB 248233/SP)
Processo 1006301-25.2014.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAC - LARISSA DO NASCIMENTO - Vistos. Petição retro: realize-se por carta com com aviso de recebimento o cumprimento
da decisão de fls. 98, observados os dados informados pela parte autora. Int. - ADV: FABIANO ESTEVES DE BARROS PAVEZI
(OAB 169912/SP), ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)
Processo 1006392-81.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Eularina Cristina da Silva - Seguradora Lider
dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - À Parte Requerente: Mandado de Levantamento expedido, aguardando retirada. - ADV:
PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA
JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 1006444-77.2015.8.26.0302 - Embargos à Execução - Novação - Benedita Garcia Peroto - - Calçados Di Firenze
Ltda - - Santo Louwel Peroto - Banco Bradesco S/A - Ante o exposto julgo improcedentes os embargos. Sucumbentes, arcarão
os embargantes com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no
artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do valor já fixado na execução. Certifique-se nos autos da execução
o desfecho. P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$ 4.023,10 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: PAULO CORREA DA
CUNHA JUNIOR (OAB 126310/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 1006517-83.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Danilo Cesar Lopes - Marcia Viola Perim
Me - “Autos aguardando recolhimento da guia para pesquisa bacen-jud que deverá ser providenciada pela parte credora (guia
FEDTJ, cód. 434-1, no valor de R$12,20 para cada CPF ou CNPJ observando-se que caso o número do CPF/CNPJ do devedor
não conste dos autos deverá ser indicado). Em não havendo manifestação da parte exequente os autos serão encaminhados ao
arquivo geral onde aguardarão provocação (CPC, art. 791, III).” - ADV: PEDRO COMPARONI JUNIOR (OAB 348658/SP)
Processo 1006579-26.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - GERCINDO
TIROLLO - Claudemir Neris - - CRISTIANE APARECIDA MORAES CUNHA - Vistos. 1- Recebo a petição de fls. 18 como emenda
à inicial. Anote-se. 2- Citem-se os requeridos para os termos da ação, ficando advertidos do prazo de 15 (quinze) dias para que
apresentem defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da legislação. Int. ADV: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS (OAB 206303/SP)
Processo 1006650-28.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - NEW CENTER FOMENTO
MERCANTIL LTDA - Érika Martins Rodrigues - Vistos. Petição retro: o sistema Renajud, apesar de ter sido recentemente
implantado nesta Vara, tem outras finalidades, já que mero registro, em sendo bem móvel - com tradição a transferir a propriedade
- não poderá servir para materializar penhora, e não é caso de bloqueio no prontuário. A penhora deverá ser feita por Oficial
de Justiça, a quem cabe o cumprimento do ato, com descrição pormenorizada do bem e avaliação, que, com seus registros
bloqueados, poderia ser retido no trânsito sem as cautelas necessárias. Ademais, o licenciamento deve ser realizado, impedindo
que até a apreensão o veículo trafegue irregularmente, colocando em risco a segurança no trânsito, atentando contra o interesse
público, que deverá sempre prevalecer sobre o individual. Consigne-se, ainda, quem se tratando de bem móvel, pela tradição é
transferida a propriedade, podendo ser feito uso do art. 615-A do Código de Processo Civil (que permite mera averbação). Aditese o mandado (fls. 25/26) para penhora do bem indicado. Int. - ADV: RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP)
Processo 1006650-91.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José Felix de Lima - Priscila
Aparecida Favero Castelo Salmazo - - Edson Granetto - Vistos. 1 - Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente
pelo autor às fls. 101/103, isento do preparo - por se tratar de gratuidade judiciária -, em seu efeito suspensivo e devolutivo,
nos termos do art. 520, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil. 2 - Não integrado o polo passivo, não é caso de
contrarrazões, de forma que deverá ser efetuada a imediata remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, com as anotações necessárias e as homenagens deste juízo. Int. - ADV: LUIZ HENRIQUE LEONELLI AGOSTINI (OAB
237605/SP)
Processo 1006671-67.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Zepe Intermediações de Negócios Ltda. - Valdemir da Silva Leoacadio - Aguarda manifestação da requerente em termos de
prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP)
Processo 1006713-53.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZ CARLOS
CAPPELINI - TAIKO MOTOS - Vistos. Certidão de fls. 62: arquivem-se os autos, sendo o autor, sucumbente, beneficiário da
gratuidade judiciária. Int. - ADV: JOSE EDUARDO DE ALMEIDA BERNARDO (OAB 105968/SP), FAIZ MASSAD (OAB 12071/
SP), MANOEL CELSO FERNANDES (OAB 208793/SP)
Processo 1006825-22.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional
Dr. Raul Bauab - Jahu - Rafael Rodriguez Muzolon - Vistos. Certidão a fls. 42: manifeste-se a exequente sobre eventual
descumprimento do acordo homologado a fls. 36, ciente de que, intimada, em nada sendo noticiado, o processo será extinto
com presunção de cumprimento do avençado e quitação do débito, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil.
Int. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)
Processo 1006841-73.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Liberty Seguros S/A - JOSÉ RAUL
BAUMANN - ALLIANZ SEGUROS S/A. - Vistos. Requerimento de fls. 287, acompanhado de documentos (fls. 288/289):
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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demonstrado o regular cumprimento do acordo entabulado entre as partes e homologado por este juízo, julgo extinto o processo
na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, já anotado o desfecho pelo SAJ,
arquivem-se os autos. Não há custas remanescentes. P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$ 1.350,71 - Guia DARE - Código
230-6 - respeitadas isenções que gozem as partes) - ADV: PAULA TATIANA REGALO (OAB 318094/SP), ELION PONTECHELLE
JUNIOR (OAB 65642/SP), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (OAB 133443/SP)
Processo 1006946-50.2014.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Nilson Aparecido de Moura - JOSÉ MAURÍCIO BORGO ME Vistos. Fls. 49/50: regularizada a representação processual da parte requerida/embargante. Anote-se (não sendo caso, portanto,
de adoção das medidas pleiteadas pelo autor à fl. 43, na forma da decisão de fl. 45). Int. - ADV: VICTOR LEITE DE PAULA (OAB
332761/SP), RICARDO CAMPANA CONTADOR (OAB 210964/SP)
Processo 1006946-50.2014.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Nilson Aparecido de Moura - JOSÉ MAURÍCIO BORGO ME
- Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, rejeito os embargos opostos e julgo procedente o pedido,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 6.656,39 (seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais
e trinta e nove centavos), acrescido de correção monetária pela tabela do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do
ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Sucumbente, arcará a requerida com o
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 20, §
4º, do Código de Processo Civil. Prossiga-se nos moldes do artigo 1102-C, §3º, do Código de Processo Civil, com redação dada
pela Lei nº 11.232/05. P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$ 266,25 - Guia DARE - Código 230-6 - respeitadas isenções
que gozem as partes) - ADV: VICTOR LEITE DE PAULA (OAB 332761/SP), RICARDO CAMPANA CONTADOR (OAB 210964/
SP)
Processo 1006982-58.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Rosa
Pereira Lima - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto, satisfeita a obrigação, após realização de cálculos aritméticos para que
sejam amoldados os valores devidos (observada a possibilidade de auxílio da Contadoria ou eventual nomeação de perito decisão de fls. 199) conforme parâmetros fixados nesta sentença, julgo extinto o processo, na forma do art. 794, I, do Código de
Processo Civil. Nesse sentido: “ É possível a apuração do valor por mero cálculo, também em se tratando de sentença proferida
em ações coletivas, a despeito do que dispõe o art. 95 da Lei 8078/1990. É o que pode ocorrer, por exemplo, em sentença
que tenha condenado o Instituto de Previdência a pagar, a cada um dos aposentados, uma quantia específica, atualizada a
partir de determinada data. Nesse caso, dependendo da apuração do valor devido de mero cálculo, não terá lugar a ação de
liquidação anterior à ação de execução. O valor poderá ser apurado tomando-se por base apenas o que dispõe o art. 475-B
do CPC.” (Agravo de Instrumento nº 0182939-31.2012.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto Lopes). Decorrido o prazo para recursos,
expeçam-se mandados de levantamento em favor da parte exequente e do executado. Havendo sucumbência recíproca, não
há condenação em honorários advocatícios, arcando cada parte com metade das custas processuais. Em derradeiro, nesta
etapa, aplicável o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, para fins recursais. Portanto, deve ser fixado valor
por equidade para acesso ao segundo grau de jurisdição, de forma que, observados os parâmetros legais, estipulo o valor do
preparo em R$ 250,00 (guia DARE 230-6), conforme entendimento adotado por este juízo em casos análogos. P.R.I. - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), RAFAEL ANTONIO MADALENA (OAB 160755/SP)
Processo 1006996-76.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SAFRA S/A Mulher Brasil Calçados Ltda Me - - MILTON DE ARRUDA REGINATO JUNIOR - AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE
AS CERTIDÕES NEGATIVAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1007226-84.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - M.F.S.
- AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: MARCO ANTONIO
CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 1007312-55.2015.8.26.0302 - Homologação de Transação Extrajudicial - Representação comercial - Laura Maria
Piubelli Coelho Garcia Me - - JP Neto Representações e Comércio Ltda - Aguarda manifestação dos requerentes sobre o efetivo
cumprimento do acordo homologado. Nada Mais. - ADV: RAFAEL ANTONIO MADALENA (OAB 160755/SP)
Processo 1007357-59.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itau Unibanco S/A - Supermercado Bacan e Ramos Ltda - Vistos. Petição retro: o Renajud não foi acessado. Regularizados os autos,
conclusos para extinção. Int. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1007402-97.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing S/A
- EVERALDO DA SILVA MIRANTE - *Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, ao recolhimento da Cota de
Ressarcimento do Oficial de Justiça, no valor de 3 UFESPs, no prazo de cinco dias, para citação do requerido, de acordo com
o provimento CG 28/2014 (CPC, art. 267, IV, Com. CG nº 1.307/2007, nº 04 e NSCGJ, art 196, IV- com a nova redação do
Provimento 30/2013).* - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1007837-37.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Flavia Renata Correa - Rodolfo Carlos
Nascimento - Vistos. Concedo a gratuidade judiciária à autora (Lei nº 1.060/50). Anote-se. Após, conclusos. Int. (anotação
procedida) - ADV: ANTONIO LUCAS RIBEIRO (OAB 170468/SP)
Processo 1007878-04.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento M.T.S. - I.B. - - J.C.P. - - E.F.D.P. - Vistos. Citem-se os requeridos para que contestem a ação, ficando advertidos do prazo de
15 (quinze) dias para que apresentem defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na petição
inicial (cópia anexa), nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou para que efetuem o pagamento, mediante
depósito judicial, fixados, então, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da legislação. ADVERTÊNCIAS: 1 - O(a)(s) locatário(a)(s) deverá(ão) responder
aos pedidos de rescisão do contrato de locação e de cobrança de aluguéis e acessórios vencidos e não pagos, e o(a)(s) fiador(a)
(es), somente ao pedido de cobrança retromencionado, nos termos em que dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com
redação dada pela Lei 12.112//2009. 2 - Fica(m) o(a)(s) locatário(a)(s) e o(a)(s) fiador(a)(es) advertido(a)(s) de que poderá(ão)
evitar a rescisão da locação, efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado,
independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, inciso II, da lei 8.245/91). 3 - Não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(a) requerente (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 4 Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada
na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para
visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc,
devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 1008029-67.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Calçados Los Angeles Industria Comercio Ltda - - Paulo Eduardo Poloniato - Vistos. 1) Regularizadas as questões tratadas
nas petições de fls. 33 e 37, prossigo na análise processual. 2) Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam
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a execução forçada, de forma que os executados deverão ser citados para o pagamento, em três dias, sob pena de penhora
de bens, da quantia apontada na petição inicial. Arbitro honorários advocatícios de 4% (quatro por cento) sobre o valor em
execução (Código de Processo Civil, art. 20, § 3.º), diante do elevado valor da causa, com a advertência de que esta verba será
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada
a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Eventual insucesso
na concreta tentativa de localização dos executados devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deverá conter a
advertência do prazo de 3 (três) dias para pagamento e de 15 (quinze) dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o
pagamento pelo(s) executado(s) citado(s), o Oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o(s) executado(s). Caso não encontre bens, ou estes
sejam insuficientes para a garantia da execução, o Oficial intimará os executados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indiquem
quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único do artigo 668 do
Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada dos devedores poderá dar ensejo a aplicação de multa de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao Oficial devolver o mandado com a mera
alegação dos executados acerca de eventual composição amigável. Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB
131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)
Processo 1008029-67.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - Calçados Los Angeles Industria Comercio Ltda - - Paulo Eduardo Poloniato - Vistos. Petição retro: aguarde-se pelo prazo
de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/
SP)
Processo 1008221-97.2015.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu Natalia Aparecida de Souza - AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
- ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)
Processo 1008304-16.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Bergamin
- Banco do Brasil S/A - recolher a parte requerida o valor equivalente a 2% sobre o salário mínimo atual em guia GARE-DR,
código 304-9, em razão da juntada de procuração, nos termos da Lei Estadual nº 10.394/1970, alterada pela Lei Estadual nº
216/1974 e Provimento CG nº 33/2013, e mais igual valor em razão da juntada de substabelecimento. - ADV: ADRIANO ATHALA
DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), ANDRE BERGAMIN DE MOURA (OAB 348790/SP)
Processo 1008304-16.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio
Bergamin - Banco do Brasil S/A - autos em termos para manifestação da parte autora em réplica à contestação/impugnação, no
prazo de 10 dias. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), ANDRE BERGAMIN DE MOURA (OAB
348790/SP)
Processo 1008353-57.2015.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab Aliege Silva dos Santos - Vistos. Fls. 41: realizei, pelos sistemas SIEL e Bacen jud, pesquisas para obter informações acerca
do endereço da requerida (documentos em frente). Vista à parte requerente; indicado endereço, adite-se o mandado para
cumprimento, expedindo-se carta precatória, em sendo o caso. Int. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/
SP)
Processo 1008362-19.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaú
Veículos S/A - Maria Aparecida Gomes - AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL
DE JUSTIÇA. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1008461-86.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Antonio Sergio Zaninotto - Vistos. Prejudicado o acesso ao renajud diante
da apreensão do veículo (certidão de fls. 55). Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1008461-86.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Antonio Sergio Zaninotto - Ante o exposto, julgo extinto o processo,
resolvido o mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil. Não há condenação em custas e honorários
advocatícios em razão do ajuste efetivado entre as partes. Após o trânsito em julgado, já anotado o desfecho pelo SAJ, arquivemse os autos (não foi expedido ao DETRAN o ofício tratado na decisão de fls. 40). P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$
1.792,99 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1008826-43.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Pedro Zunta Banco do Brasil S/A - Vistos. Concedo a gratuidade judiciária ao exequente (Lei nº 1.060/50) e defiro a prioridade na tramitação
processual. Providencie a Serventia as anotações necessárias. O requerimento deve ser acolhido em processo autônomo,
já que há título executivo decorrente de sentença proferida em ação coletiva, e meros cálculos aritméticos serão suficientes,
sem necessidade de provar fatos novos (sem prejuízo de eventual acionamento da Contadoria judicial, ou nomeação de
perito, instaurado o contraditório), para apuração da quantia, em tese, devida. Cite-se o executado para que em quinze dias
possa ofertar impugnação, com subsequente garantia do juízo, sob pena de multa de 10% e penhora de bens (dispensado o
recolhimento de custas nesta etapa processual também por se tratar de misto de fase de liquidação com execução, acolhidos
os argumentos para tanto expostos na petição inicial - situação diversa da que será verificada ao ser proferida sentença -, que,
entretanto, afastam o cabimento de honorários advocatícios, pelas mesmas razões). Servirá a presente, por cópia digitada,
como carta de citação, ficando o executado, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que
foi efetivada. Cumpra-se na forma da legislação. Int. (procedidas anotações quanto a gratuidade judiciária e a prioridade na
tramitação processual concedidas) - ADV: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 4395/PR), ISABELA
VELLOZO RIBAS (OAB 53603/PR)
Processo 1008884-46.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria de Lourdes
Pereira Zenari - - Elisangela Zenari - - Flávia Viviani Zenari - Banco do Brasil S/A - Vistos. Concedo a gratuidade judiciária aos
exequentes (Lei nº 1.060/50) e defiro a prioridade na tramitação processual. Providencie a Serventia as anotações necessárias.
Após, conclusos. Int. (procedidas anotações quanto a gratuidade judiciária e a prioridade na tramitação processual concedidas)
- ADV: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 4395/PR), ISABELA VELLOZO RIBAS (OAB 53603/PR)
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Processo 1008978-91.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Raimundo Ismael de Medeiros
- Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA - Vistos. 1) Concedo a gratuidade judiciária ao autor (Lei nº 1.060/50). Anotese. 2) CITE-SE a parte requerida para os termos da ação, ficando advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando a parte requerida, ainda, ciente de que
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que foi efetivada. Cumpra-se na forma da legislação. Int. (procedida
anotação quanto a gratuidade judiciária concedida) - ADV: MARIA CLARA GOMES INFORZATO (OAB 336984/SP)
Processo 1009086-23.2015.8.26.0302 - Embargos à Execução - DIREITO CIVIL - Pedro Messias Botura Jorge - Petronews
Comércio de Combustível Ltda. - autos em termos para manifestação da parte autora sobre a impugnação e documentos de fls.
34/76. - ADV: ALEXANDRE CESAR RODRIGUES LIMA (OAB 150377/SP), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO (OAB 167106/SP)
Processo 1009168-54.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Cancelamento de Protesto - Teixeira & Teixeira Comércio
Veículos Ltda. - Banco Bradesco S/A - Vistos. A situação não está clara, devendo ser analisados os fatos com segurança após
ser ouvida a parte contrária para segura decisão. Por conseguinte, indefiro a antecipação parcial dos efeitos da tutela, ausentes
os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida com as advertências legais. Cópia desta
decisão, devidamente instruída, servirá de mandado. Int. - ADV: GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA (OAB 336961/SP)
Processo 1009252-55.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Adeildo Bezerra Soares - Banco
Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. 1 - Concedo a gratuidade judiciária ao autor (Lei nº 1.060/50). Anote-se. 2 - O requerimento
para depósito de valor tido como incontroverso não comporta acolhimento nesta fase cognitiva. Com efeito, as alegações
contidas na inicial não podem ser tidas como inequívocas, pois, em princípio, o contrato foi livremente pactuado, havendo
necessidade de instauração do contraditório, para, então, ser analisada a lisura das cláusulas contratuais, que prevalecem
até ulterior decisão judicial - sob o crivo do contraditório -; a realização de cobrança em quantias exorbitantes não é certeira,
ao menos neste estágio processual. Lícita, portanto, a exigibilidade da quantia objeto do contrato, em princípio (o que afasta
cabimento de depósitos que o autor entende devidos - os contratuais são os que podem afastar a mora), e eventual inserção
do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito - se houver inadimplemento -, poderá ocorrer (Súmula nº 380 do C.
Superior Tribunal de Justiça). O art. 585, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que a propositura de qualquer ação
relativa ao débito não inibe o credor de promover-lhe a execução, o que se aplica ao caso em tela, mutatis mutandis (assim,
não é caso de deferimento de medida para impedir eventual apreensão do veículo se houver adimplemento parcial, sem perder
de vista que em certos negócios o bem dado em garantia diminui o risco à financeira, e, portanto, influencia na menor taxa
de juros). Confira-se a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃOREVISIONALDECONTRATOBANCÁRIO. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de prática contratual ilegal
e abusiva. Pretensão dedepósitosdovalorincontroversodas parcelas, para elidir os efeitos damora. Cancelamento ou abstenção
da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Manutenção na posse do bem até final do litígio. Inadmissibilidade.
Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Ausência de prova inequívoca - Não concorrência dos requisitos do art.
273 do CPC para a concessão da antecipação datutela. RECURSO DESPROVIDO (TJ/SP - Agravo de Instrumento nº 220313313.2015.8.26.0000). AÇÃOREVISIONALDECONTRATO-TUTELAANTECIPADA- Decisão que deferiu a antecipação datutelapara
determinar odepósitoconsignatório dovalorque a autora entende que é devido, bem como para mantê-la na posse do veículo e
para não incluir o nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. - DESCABIMENTO: Ausência dos requisitos necessários
- Art. 273 do CPC. O ajuizamento da ação por si só não é suficiente para antecipar os efeitos datutelapleiteada. Ademais, o
art. 285-B, § 1º, do CPC obriga o devedor a efetuar o pagamento no tempo e modo contratados e não em Juízo. RECURSO
PROVIDO. (TJ/SP - Agravo de Instrumento nº 2202996-31.2015.8.26.0000). No corpo de seu voto, argumentou o Eminente
Desembargador ISRAEL GÓES DOS ANJOS que “Uma vez celebrado um contrato, de forma livre, ele tem força obrigatória e
deve ser cumprido. A sua revisão, buscando o equilíbrio contratual, é sempre possível, porém não pode servir de mecanismo
para fugir do pagamento. O ajuizamento da ação por si só não é suficiente para antecipar os efeitos da tutela pleiteada. A
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe
a caracterização da mora do autor”. Dessa forma, com o descumprimento das cláusulas pactuadas a parte prejudicada pode
tomar as providências cabíveis para exigir o seu cumprimento. Frise-se ainda que não cabe o pagamento em Juízo das parcelas
para o fim de evitar a mora, porque o art. 285-B do Código de Processo Civil, inserido pela Lei nº 12.810 de 2013, obriga o
devedor a efetuar os pagamentos nos termos do contrato”.(TJ/SP - Agravo de Instrumento nº 2202996-31.2015.8.26.0000). Por
conseguinte, ausentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, indefiro o requerimento de antecipação de tutela.
Cite-se a parte requerida com as advertências legais. Cópia desta decisão, devidamente instruída, servirá de carta com A. R. Int.
(procedida anotação quanto a gratuidade judiciária concedida) - ADV: ROBERTO MARCELLINO JUNIOR (OAB 141458/SP)
Processo 1009345-18.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Dinorah
Fantini de Alencar - Banco do Brasil S/A - Autos com vista à parte requerente para manifestar-se sobre a Impugnação ao
Cumprimento da Sentença no prazo de dez dias. (art. 301, CPC). - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), EDUARDO DE
MARTINO LOURENÇÃO (OAB 225240/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), FLAVIO OLIMPIO DE
AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 1009352-10.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Hipoteca - João Sérgio de Almeida Prado Filho - Banco
Santander (Brasil) S/A - Vistos. Embora haja copiosa documentação a apontar o adimplemento, o documento de fls. 79 recomenda
seja instaurado o contraditório, e, decorrido o prazo de resposta e de eventual réplica, a situação será analisada novamente,
com segurança. Como afirma TEORI ALBINO ZAVASCKI, “Antes de decidir o pedido, deve o juiz colher a manifestação da parte
contrária. Trata-se de providência exigida pelo princípio constitucional do contraditório que a ninguém é lícito desconsiderar
(...) Em princípio, pois, a antecipação da tutela não pode ser concedida ‘inaudita altera pars’. A providência somente poderá
ser dispensada quando outro valor jurídico, de mesma estatura constitucional que o direito ao contraditório, puder ficar
comprometido com a ouvida do adversário. Por exemplo, se a demora decorrente da bilateralidade da audiência for incompatível
com a urgência da medida pleiteada, ou se a cientificação do requerido acarretar, por si só, risco de dano ao direito, é evidente
que, nesses casos, a dispensa da providência estará justificada, em nome da garantia da efetividade da jurisdição” (Antecipação
de Tutela, Editora Saraiva, 2005, págs. 117/118). Por conseguinte, indefiro a antecipação parcial dos efeitos da tutela, ausentes
os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para os atos e termos da ação em epígrafe,
ficando advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como
carta de citação, ficando a parte requerida, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que foi
efetivada. Cumpra-se na forma da legislação. Int. - ADV: DANIEL BARAUNA (OAB 147010/SP)
Processo 1009370-31.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria Francisca dos Santos Sforci - Luciana
Massolim Murça Pires - - Righi & Ursini Veículos Ltda - Vistos. 1- Concedo a gratuidade judiciária à autora (Lei nº 1.060/50).
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Anote-se. 2- Necessária formação do contraditório, a fim de ser analisada, com segurança, a pretensão, com possibilidade
de conhecimento dos argumentos das requeridas (ou ao menos viabilizar sua ocorrência), além de ser viável analisar, com
segurança, a atual situação fática do veículo. 3- Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil,
indefiro a antecipação de tutela. 4- CITEM-SE as requeridos para os atos e termos da ação em epígrafe, ficando advertidas do
prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação,
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se
na forma da legislação. Int. (procedida anotação quanto a gratuidade judiciária concedida) - ADV: GUSTAVO SUFREDINI ROSSI
(OAB 255958/SP)
Processo 1009495-96.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Integração Empreendimentos
Limitada - Heliton Fabiano de Arruda Sega - Vistos. Cite-se o requerido para os termos da ação, ficando advertido do prazo de
15 (quinze) dias para apresentação de defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na petição
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou para que efetue o pagamento, mediante depósito judicial,
fixados, então, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma da legislação. ADVERTÊNCIAS: 1 - O(a)(s) locatário(a)(s) deverá(ão) responder aos pedidos
de rescisão do contrato de locação e de cobrança de aluguéis e acessórios vencidos e não pagos, nos termos em que dispõe
o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com redação dada pela Lei 12.112//2009. 2 - Fica(m) o(a)(s) locatário(a)(s) e o(a)(s)
fiador(a)(es) advertido(a)(s) de que poderá(ão) evitar a rescisão da locação, efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, inciso II, da lei
8.245/91). 3 - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo(a) requerente (artigos 285 e
319 do Código de Processo Civil). 4 - Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos
e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006)
que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa.
Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. - ADV: PEDRO ALONSO
NETO (OAB 156955/SP)
Processo 1009506-28.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaú
Veículos S/A - Gilmar Santoro Junior - Vistos. Anotem-se os depositários indicados na petição de fls. 35. Int. - ADV: FELIPE
ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
Processo 1009545-25.2015.8.26.0302 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Antonio Aparecido Brando Confecções
Me - Clean Stock Comércio de Componentes para Calçados Ltda - Vistos. 1- Ao ser ajuizada a ação principal, providencie a
Serventia o apensamento dos autos. 2- Mantida a liminar (fls. 23), cite-se a parte requerida com as advertências legais (prazo
de resposta de cinco dias). Cópia desta decisão, devidamente instruída, servirá de carta com A. R. Int. - ADV: GRACIENE
CRISTINA BASSO TOSI (OAB 140129/SP)
Processo 1009565-16.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Obrigações - Gabriel
e Kgb Empreendimentos Imobiliarios Ltda - João Victor Silva Lima - - Eva Candida de Oliveira - Vistos. Fls. 37: homologo o
acordo entabulado entre as partes (fls. 38/39) para todos os fins e efeitos de direito. Aguarde-se por seu cumprimento pelo prazo
ajustado (art. 792 do Código de Processo Civil). P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$ 117,75 - Guia DARE - Código 230-6)
- ADV: EMANUELE GIACHINI (OAB 233161/SP)
Processo 1009576-45.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Andressa Cristina Clemente - Vistos. Viável o acolhimento do requerimento formulado a fls. 24, diante do
estágio em que o processo se encontra. Ante o exposto, julgo extinto o processo, na forma do art. 267, inciso VIII, do Código
de Processo Civil, já recolhidas as custas quando do ajuizamento da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, já
anotado o desfecho pelo SAJ (não inserida a anotação mencionada na decisão de fls. 22). P.R.I. (Preparo de Apelação no valor
de R$ 636,28 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1009618-94.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - C.A.G.P. - - G.M.P. - - B.B.I.Q.E.
- B. - Ante o exposto, julgo extinto o processo, na forma do art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, já recolhidas as
custas quando do ajuizamento da ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, já anotado o desfecho pelo SAJ.
P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$ 400,00 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB
152900/SP)
Processo 1009717-64.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento F.H.P.V. - L.R.O.P. - - C.M. - Vistos. Esclareça o autor o nome da pessoa a ser citada, diante da indicação no item 6.”b”,
divergente com os demais dados da petição inicial e do contrato de locação, em dez dias. Int. - ADV: JOSE APARECIDO
CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 1009794-73.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade - Humberto Bispo dos Santos - Incorplan
Engenharia Ltda - - Fundação Amaral Carvalho - Vistos. Diante da documentação acostada aos autos, sendo o bem móvel,
descrito à fl. 2, item 4º, objeto de contrato de locação celebrado pela parte requerente, conforme contrato de fls. 15/17, deve ser
efetuada a apreensão do bem, até porque a lei não permite abuso de direito, que, em tese, está sendo praticado pelas requeridas,
que permanecem, em tese, na posse do bem. Por outro lado, os fatos estão descritos na petição inicial, acompanhada de
documentos, e, acaso seja outra a situação, reversível a medida, poderá ser revista a situação, e audiência de conciliação será
em breve realizada. Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada a fim de que seja efetivada a busca e apreensão do bem descrito
na inicial, ficando o autor como depositário. Citem-se as requerida para os termos da ação, ficando advertidas do prazo de 5
(cinco) dias para apresentarem defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. A ação principal deverá ser proposta no prazo legal. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da lei. Int. - ADV: FABRICIO FAUSTO BIONDI (OAB 100924/SP)
Processo 1009797-28.2015.8.26.0302 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Rede Recapex Pneus Ltda - Paulo
Rogerio Dutra Meneses - Vistos. Pertinente a monitória, CITE-SE a parte requerida para os atos e termos da ação, na forma
dos arts. 1.102a e 1.102b do Código de Processo Civil, com as advertências constantes do art. 1.102c do mesmo diploma legal.
Prazo de 15 (quinze) dias para a parte requerida: EFETUAR O PAGAMENTO da quantia especificada na inicial, devidamente
atualizada, hipótese em que ficará isenta de custas e de honorários advocatícios (que serão, então, excluídos dos cálculos
apresentados na petição inicial) ou APRESENTAR EMBARGOS ao mandado monitório. ADVERTÊNCIA: se os embargos não
forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado
executivo. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da legislação. Int. - ADV: RICARDO
ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)
Processo 1010290-05.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Alexandre de Oliveira Romão - - Vanessa Cristina Godoi Romão - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que
autorizam a execução forçada, de forma que os executados deverão ser citados para o pagamento, em três dias, sob pena de
penhora de bens, da quantia apontada na petição inicial. Arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor em execução
(Código de Processo Civil, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de
integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum
eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Eventual insucesso na concreta tentativa de localização dos
devedores deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deverá conter a advertência do prazo de 3 (três) dias para pagamento
e de 15 (quinze) dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelos devedores citados, o Oficial de
justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na
mesma oportunidade, os executados. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o
oficial intimará os executados para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem quais são e onde se encontram os bens passíveis de
penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade
injustificada dos devedores poderá dar ensejo a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao Oficial devolver o mandado com a mera alegação dos devedores acerca de eventual composição
amigável. Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, os devedores sujeitar-se-ão ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá aos executados requererem seja admitido o pagamento
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês (CPC, art. 745-A). Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GARMS (OAB 212791/SP), RODRIGO LOPES GARMS
(OAB 159092/SP)
Processo 1010500-56.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria
Valderez Lopes Marana - Banco do Brasil S/A - Vistos. Concedo a gratuidade judiciária à exequente (Lei nº 1.060/50). Anotese. O requerimento deve ser acolhido em processo autônomo, já que há título executivo decorrente de sentença proferida
em ação coletiva, e meros cálculos aritméticos serão suficientes, sem necessidade de provar fatos novos (sem prejuízo de
eventual acionamento da Contadoria judicial, ou nomeação de perito, instaurado o contraditório), para apuração da quantia, em
tese, devida. Cite-se o executado para que em quinze dias possa ofertar impugnação, com subsequente garantia do juízo, sob
pena de multa de 10% e penhora de bens (dispensado o recolhimento de custas nesta etapa processual também por se tratar
de misto de fase de liquidação com execução - situação diversa da que será verificada ao ser proferida sentença -, afastado,
entretanto, o cabimento de honorários advocatícios, pelas mesmas razões). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta
de citação, ficando o executado, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que foi efetivada.
Cumpra-se na forma da legislação. Int. (procedida anotação quanto a gratuidade judiciária concedida) - ADV: LUIZ MARCÍLIO
BINCOLETTO (OAB 190713/SP)
Processo 1010523-02.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jennifer Pires
Fuzaro - - Davi Angelo Pires Fuzaro - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1- Concedo a gratuidade judiciária aos exequentes (Lei nº
1.060/50). Anote-se. 2- Vista ao Ministério Público. Int. (procedida anotação quanto a gratuidade judiciária concedida) - ADV:
JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 4395/PR), ISABELA VELLOZO RIBAS (OAB 53603/PR)
Processo 1010534-31.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados Jau Serve Ltda - Vania
Cristina Moraes Azevedo M - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada, de
forma que a executada deverá ser citada para o pagamento, em três dias, sob pena de penhora de bens, da quantia apontada
na petição inicial. Arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor em execução (Código de Processo Civil, art. 20, § 3.º),
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado
(CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais
embargos à execução. Eventual insucesso na concreta tentativa de localização da devedora deverá ser certificado (CPC,
art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo
Civil. O edital deverá conter a advertência do prazo de 3 (três) dias para pagamento e de 15 (quinze) dias para oferta de
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pela devedora citada, o Oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Caso não
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará a executada para, no prazo de 5
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único,
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada da devedora poderá dar ensejo a aplicação
de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao Oficial devolver o mandado
com a mera alegação da devedora acerca de eventual composição amigável. A executada poderá apresentar defesa no prazo
de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante
distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, a devedora sujeitar-se-á ao
pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente
e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos,
permitirá à executada requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Int. - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB
179912/SP)
Processo 1010555-07.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Vip Limp Produtos de Piscina,
Higiene e Limpeza Ltda Me - Carvajal Informação Ltda - Vistos. Petição de fls. 38, acompanhada de depósito judicial (fls. 39/40):
regularmente prestada caução, mantida a decisão em que deferida a antecipação de tutela (tratada com liminar por estar, à
época, apontada como cautelar a ação no SAJ), CITE-SE a parte requerida com as advertências legais. Cópia desta decisão,
devidamente instruída, servirá de carta com A.R. Int. - ADV: TIAGO GOMES DE ANDRADE (OAB 279691/SP)
Processo 1010566-36.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Grizzo & Lima Ltda Cleber Lopes Verbena - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada, de forma que
o executado deverá ser citado para o pagamento, em três dias, sob pena de penhora de bens, da quantia apontada na petição
inicial. Arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor em execução (Código de Processo Civil, art. 20, § 3.º), com a
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC,
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à
execução. Eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para
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que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deverá
conter a advertência do prazo de 3 (três) dias para pagamento e de 15 (quinze) dias para oferta de embargos à execução. Não
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o Oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor poderá dar ensejo a aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao Oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor
acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data
da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art.
738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre
o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja
admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Int. - ADV: ELDES MARANGONI JUNIOR (OAB 196445/SP)
Processo 1010590-64.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval
S.A. - Luis Antonio Franco de Camargo - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69, na redação da Lei nº 13.043/2014, art. 101. Cite-se a parte requerida para pagar a integralidade da dívida
pendente (valor atrelado ao contrato, conforme cálculos apresentados pela parte credora, observado o teor do julgamento do
recurso repetitivo nº 1.418.593/RS pelo C. Superior Tribunal de Justiça), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento
da liminar (Dec.-Lei nº 911/69, artigo 3º,§ 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze)
dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, tudo conforme cópia
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, em favor da
autora, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado, bem como carta precatória, com caráter itinerante, se o bem estiver em outra Comarca, nos moldes da Lei nº
13.043/2014, art. 101. Cumpra-se, na forma da Lei. Os documentos do veículo também deverão ser entregues à parte autora ao
ser cumprida a medida. Oficie-se ao Departamento de trânsito (pelo Renajud) para registro do gravame referente à decretação
da busca e apreensão do veículo (que deverá ser retirado após a efetivação da busca e apreensão). Int. - ADV: MARCELO
CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 1010590-64.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval
S.A. - Luis Antonio Franco de Camargo - *Ao banco autor: Mandado de Busca e Apreensão e citação já expedido e encaminhado
à Central de Mandados* - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 1010606-18.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A
- Angela Cristina Garcia Bauru Me - - Angela Cristina Garcia - - Marcos Luiz Penteado - Vistos. Observo a existência dos
requisitos específicos que autorizam a execução forçada, de forma que os executados deverão ser citados para o pagamento,
em três dias, sob pena de penhora de bens, da quantia apontada na petição inicial. Arbitro honorários advocatícios de 10%
sobre o valor em execução (Código de Processo Civil, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Eventual insucesso na concreta
tentativa de localização dos devedores deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado
o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deverá conter a advertência do prazo de 3 (três)
dias para pagamento e de 15 (quinze) dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelos devedores
citados, o Oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos
intimando, na mesma oportunidade, os executados. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da
execução, o oficial intimará os executados para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem quais são e onde se encontram os bens
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que
a inatividade injustificada dos devedores poderá dar ensejo a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em
execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao Oficial devolver o mandado com a mera alegação dos devedores acerca de eventual
composição amigável. Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada
aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No
caso de embargos manifestamente protelatórios, os devedores sujeitar-se-ão ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá aos executados requererem seja
admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de
1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Int. - ADV: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB 264825/SP)
Processo 1010622-69.2015.8.26.0302 - Protesto - DIREITO CIVIL - Lúcia Helena Fagundes de Oliveira - Mapfre Brasil
Seguros - Vistos. Defiro o protesto, sem emitir juízo de valor, com as observações do art. 871 do Código de Processo Civil.
Após, formalmente em ordem, já recolhidas as custas, e decorrido o prazo legal de 48 horas, providencie a Serventia as
anotações de praxe, nos termos do art. 872 daquele Diploma Legal (prejudicada determinação de entrega dos autos, regulada
pela legislação, por se tratar de processo digital), com subsequente arquivamento. Cópia desta decisão, devidamente instruída,
servirá de mandado/carta precatória. Int. - ADV: MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 122857/SP)
Processo 1010634-83.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Pedro Martins - Seguradora Lider dos Consorcios
de Seguro DPVAT SA - Vistos. Concedo a gratuidade judiciária ao autor (Lei nº 1.060/50). Anote-se. Designo audiência de
tentativa de conciliação e recebimento de eventual contestação (arts. 277/278 do Código de Processo Civil) para o dia 25 de
fevereiro de 2016, às 16h07, indeferida a inversão dos ônus probatórios em favor do autor, já que a matéria não se amolda
ao Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Não há, ainda, complexidade a justificar a alteração do rito, mantido
o sumário. Cite-se e intimem-se, ficando a requerida advertida de que contestação, se houver, deverá ser apresentada na
audiência supra, por meio de advogado, sob pena de revelia, com presunção de veracidade dos fatos articulados na petição
inicial, nos termos do artigo 285 do C.P.C. Audiência de instrução e julgamento será agendada oportunamente, se o caso (art.
278, § 2º, do CPC). O autor fica intimado ao comparecimento à audiência supra por sua advogada, pela publicação desta
decisão no D.J.E. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação/intimação, ficando a requerida, ainda, ciente
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que a citação-intimação foi efetivada. Cumpra-se, observadas
as formalidades legais. Int. (procedida anotação quanto a gratuidade judiciária concedida) - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE
SOUZA (OAB 340293/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1010646-97.2015.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Rosa dos
Santos Oliveira - Marcos Aparecido de Oliveira - Vistos. 1- Concedo a gratuidade judiciária à autora (Lei nº 1.060/50). Anote-se.
2- Vista ao Ministério Público. Int. (procedida anotação quanto a gratuidade judiciária concedida) - ADV: UILDE ALESSANDRO
GAGLEAZZI (OAB 256196/SP)
Processo 1010652-07.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Frigorifico Dom
Glutão Ltda - Polifrigor S/A Industria e Comércio de Alimentos - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que
autorizam a execução forçada, de forma que a executada deverá ser citada para o pagamento, em três dias, sob pena de
penhora de bens, da quantia apontada na petição inicial. Arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor em execução
(Código de Processo Civil, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Eventual insucesso na concreta tentativa de localização da devedora
deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo
653 do Código de Processo Civil. O edital deverá conter a advertência do prazo de 3 (três) dias para pagamento e de 15 (quinze)
dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pela devedora citada, o Oficial de justiça procederá, de
imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a
executada. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará a executada
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos
do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada da devedora poderá dar
ensejo a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao Oficial
devolver o mandado com a mera alegação da devedora acerca de eventual composição amigável. A executada poderá apresentar
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos
mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, a devedora sujeitarse-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do
exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de
embargos, permitirá à executada requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Int. - ADV: IDILIO FRANCISCO DOS
SANTOS NETO (OAB 136781/SP)
Processo 1010658-14.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento V.G.S. - A.R.C.C. - - J.P.C. - - D.M.C. - Vistos. Citem-se os requeridos para que contestem a ação, ficando advertidos do prazo de
15 (quinze) dias para que apresentem defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na petição
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou para que efetuem o pagamento, mediante depósito judicial,
fixados, então, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma da legislação. ADVERTÊNCIAS: 1 - O(a)(s) locatário(a)(s) deverá(ão) responder aos pedidos de
rescisão do contrato de locação e de cobrança de aluguéis e acessórios vencidos e não pagos, e o(a)(s) fiador(a)(es), somente
ao pedido de cobrança retromencionado, nos termos em que dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com redação dada
pela Lei 12.112//2009. 2 - Fica(m) o(a)(s) locatário(a)(s) e o(a)(s) fiador(a)(es) advertido(a)(s) de que poderá(ão) evitar a rescisão
da locação, efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente
de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, inciso II, da lei 8.245/91). 3 - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos articulados pelo(a) requerente (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 4 - Este processo tramita
eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo
considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o
site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao
Juízo por peticionamento eletrônico. Int. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 1010730-98.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Cifra
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Valdir Galdino dos Santos - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69, na redação da Lei nº 13.043/2014, art. 101. Cite-se a parte requerida
para pagar a integralidade da dívida pendente (valor atrelado ao contrato, conforme cálculos apresentados pela parte credora,
observado o teor do julgamento do recurso repetitivo nº 1.418.593/RS pelo C. Superior Tribunal de Justiça), no prazo de 5
(cinco) dias contados do cumprimento da liminar (Dec.-Lei nº 911/69, artigo 3º,§ 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de veracidade dos fatos
alegados na inicial, tudo conforme cópia anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam
consolidadas, desde logo, em favor da autora, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69).
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, bem como carta precatória, com caráter itinerante, se o bem estiver em
outra Comarca, nos moldes da Lei nº 13.043/2014, art. 101. Cumpra-se, na forma da Lei. Os documentos do veículo também
deverão ser entregues à parte autora ao ser cumprida a medida. O Departamento de trânsito será comunicado para registro
do gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo (que deverá ser retirado após a efetivação da busca e
apreensão), por meio eletrônico (sistema Renajud - com envio dos autos à fila digital do bacen jud). Int. - ADV: DANILO ANDRE
DAVOGLIO (OAB 314585/SP)
Processo 4000118-21.2013.8.26.0302 - Embargos de Terceiro - Posse - S.R.A.M. - Dublasul Indústria de Componentes
para Calçados Ltda - Vistos. Certidão a fls. 100: 1- traslade-se cópia para documentar o trânsito em julgado para os autos da
execução; 2 - aguarde-se manifestação do advogado da embargada, por seis meses, em termos de execução da sentença
transitada em julgado. Decorrido o prazo, não adotada a medida, arquivem-se os autos, nos moldes do art. 475-J, § 5º, do
Código de Processo Civil. Int. - ADV: JOÃO CARLOS DAU FILHO (OAB 67983/RS), DENILSON ROMÃO (OAB 255108/SP)
Processo 4000363-32.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - JOSÉ AUGUSTO APARECIDO
RIBEIRO - - ANDRÉA APARECIDA LOPES DA SILVA - LINES APARECIDA BENTO - AUTOS COM VISTA AO EXEQUENTE
FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: TALITA ORMELEZI (OAB 280838/SP), MARIANA PASTORI
MARINO (OAB 327236/SP), ALINE FERNANDA RODRIGUES (OAB 255925/SP)
Processo 4001157-53.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4001157-53.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTERA - ÂNGELA MARIA BERNINI
ME - - Octaviano Bernini Junior - - Rita de Cassia Fiorelli Bernini - Vistos. Certidão a fls. 18: arquivem-se os autos. Int. - ADV:
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI (OAB 168726/SP)
Processo 4001232-92.2013.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S.A.
- RODRIGO VENTURA - Vistos. Fls. 130: a questão foi apreciada por este juízo às fls. 64/65, item 2, e à fl. 104, aplicando-se
ao caso o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP),
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ROSANE MARIA FERREIRA BARSOTTI SEBASTIÃO (OAB 213796/SP)
Processo 4001436-39.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4001436-39.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Revisão do Saldo Devedor - BANCO BRADESCO SA - MARCOS ADRIANO SABINO TRANSPORTES ME - Vistos. Certidão a
fls. 8: arquivem-se os autos. Int. - ADV: GUSTAVO SUFREDINI ROSSI (OAB 255958/SP), RODNEY RANGEL TORRES (OAB
335250/SP), MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP)
Processo 4001756-89.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - ZELIA MATHEUS SEGANTIN ME - ZELIA MATHEUS SEGANTIN - - IRINEU SEGANTIN - Aguarda manifestação da parte exequente em termos de prosseguimento
do feito. Nada Mais. - ADV: ADRIANO FERNANDO SEGANTIN (OAB 200307/SP), ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB
89774/SP)
Processo 4001988-04.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Propriedade - DIONISIO FERREIRA DE LIRA - Maria
Silvana Américo - Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, aguarda-se manifestação do requerente em termos
de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: DOUGLAS VLADIMIR DA SILVA (OAB 306760/SP)
Processo 4002341-44.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil)
S/A - MOTOPLAZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - - ROBERTO MONARI - - Afonso Chacon Ruiz - Vistos. Certidão
de fls. 114: houve concessão de novo prazo, conforme determinação de fls. 112. Aguarde-se por seu término. Int. - ADV: LUCIANA
CRISTINA BUENO DE CASTILHO (OAB 178796/SP), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO (OAB 146920/SP), RICARDO RAMOS
BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 4002351-88.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Santander (Brasil)
S/A - - RENOVA CIA. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. - A J DE PAIVA LEDO - - ALBERTO JORGE DE
PAIVA LEDO - Vistos. Efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ
(OAB 73055/SP)
Processo 4002590-92.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - GRIZZO & LIMA LTDA
- Tiago Lima Blessa - Aguarda manifestação da exequente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: ELDES
MARANGONI JUNIOR (OAB 196445/SP)
Processo 4002635-96.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4002635-96.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Defeito, nulidade ou anulação - ACADEMIA DO BILL LTDA ME - Fiore Esportes Comercio Ltda - Aguarda informação sobre o
efetivo cumprimento do acordo homologado. Nada Mais. - ADV: MARCOS ROGERIO TIROLLO (OAB 205316/SP), GABRIELA
DE CARVALHO FELIPPE (OAB 243223/SP), RENAN TADEU DE SOUZA SOARES (OAB 313488/SP), RODRIGO PEREIRA DE
OLIVEIRA (OAB 218817/SP)
Processo 4002735-51.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAÚ UNIBANCO S/A AQUARELLA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP - - Eugênia Maria Ferreira Massoni - - Ledo Mazzei
Massoni Filho - Vistos. Petição retro: arquivem-se os autos, nos moldes do art. 791, inc. III, do Código de Processo Civil. Int. ADV: LAZARO RUBENS DE ALMEIDA (OAB 38694/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), TATIANA
ALVES SEGURA PONTES (OAB 208929/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRADO F COSTA (OAB 128184/SP)
Processo 4002778-85.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4002778-85.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Inadimplemento - Luiz Milozo - - Felindo Espricigo - - Osvaldo Nalio - Esmeida Alves da Silva Lima - - Carlos Henrique Alves da
Silva Lima - - Carlos Eduardo da Silva Lima - Vistos. Certidão a fls. 38: arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE APARECIDO
CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 4002808-23.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4002808-23.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu - Solange Cinchetto Deltorto - Aguarda manifestação da
requerente em termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP),
DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)
Processo 4003008-30.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - Alécio Aparecido Gonçalves - BRADESCO VIDA
E PREVIDÊNCIA S.A. - Vistos. I - Baixados os autos, já conhecendo as partes o panorama, cumpra-se o V. Acórdão. II Expeçase mandado de levantamento em favor do autor, diante das petições de fls. 257 e 260. Após, conclusos. Int. - ADV: INALDO
BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), HOMERO HENRIQUE GALASTRI
BARBOSA ROMÃO (OAB 266137/SP), BRUNO ALECIO ROVERI (OAB 280513/SP)
Processo 4003290-68.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Lucimara Tabata Paterno
da Silva - - Reinaldo Gabriel Paterno Gomes - Claudionor Custodio - - Luiz Monteiro de Lima - Indiana Seguros S/A. - Vistos.
I - Ciência às partes e ao Ministério Público acerca da baixa dos autos. II - Cumpra-se a o V. Acórdão, mantida a sentença.
III Anotada a extinção do processo na forma do artigo 269, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Civil, mantida a
sentença, ao arquivo. Não há custas, por serem os autores, sucumbentes, beneficiários da gratuidade judiciária. Int. - ADV:
EDENILSON ALMEIDA DE LIMA (OAB 202601/SP), JOAO CANDIDO FERREIRA (OAB 56275/SP), JOSÉ ARMANDO DA
GLÓRIA BATISTA (OAB 41775/SP), VIVIANNE CRISTINA DOS REIS BATISTA (OAB 189927/SP), DANIELA BENES SENHORA
HIRSCHFELD (OAB 171674/SP)
Processo 4003476-91.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Luiz
Carlos Perri - José Carlos Castro - - Evandro José de Moraes - - Isaura Pereira Leite - Vistos. Noticiado o descumprimento do
acordo, intimem-se pessoalmente os executados para pagar o débito apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa
de 10% e penhora de bens, nos moldes do art. 475-J do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma da Lei. Int. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO
CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 4003540-04.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4003540-04.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - B C FERNANDES INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ETERNOX MODULADOS
DE AÇO PARA COZINHAS LTDA - - PRESTATA FOMENTO MERCANTIL LTDA - “Autos com vista à parte exequente para
manifestar-se em relação a certidão de fls. 22”. - ADV: MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB 248233/SP), RITA MARCIA
COCKELL (OAB 82272/SP), GILBERTO CUSTODIO (OAB 256944/SP)
Processo 4003877-90.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Crédito Financiamento e Investimento - Fernando Rogerio Cruz - AUTOS COM VISTA AO REQUERENTE FACE A CERTIDÃO
NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), CLAUDIO LUIZ
LOMBARDI (OAB 30236/SP)
Processo 4004073-60.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4004073-60.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Inadimplemento - Benedito Santo Mariano - Maria Lopes - - José Augusto Lopes - AUTOS COM VISTA AO EXEQUENTE FACE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA
CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 4004106-50.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - DOMINGOS
DIRCEU PRIORI - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. 1- Fls. 171/172: observem-se os dados indicados pelo Banco do Brasil
S/A ao ser expedido o mandado de levantamento em seu favor. 2- Certidão a fls. 173: aguarde-se o julgamento do agravo de
instrumento. Int. - ADV: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP),
EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 4004147-17.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4004147-17.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Cheque - NATÁLIA MEIRA BRANCO BONASSO - FRICARNES DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. - AUTOS COM VISTA AO
REQUERENTE FACE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: PAULO RENATO SAMPIERI (OAB 318103/
SP), GABRIEL DEVIDIS DE SOUZA (OAB 317844/SP)
Processo 4004206-05.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - EMBRASIL IMPRESSORA LTDA KADZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME - Aguarda manifestação da exequente em termos de prosseguimento
do feito. Nada Mais. - ADV: LUCIANO GRIZZO (OAB 137667/SP)
Processo 4004252-91.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Sebastiana Araujo Coutinho - Adilson Vicente Filho - - Angela Maria Franquini Manoel - - Adauto Aparecido Manoel - Vistos.
Certidões de fls. 64 e 65: após dez dias, em nada sendo pleiteado, intime-se a requerente, pessoalmente, ao regular andamento
do processo em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma da Lei. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 4004369-82.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S.A.
- J A BAZONI ME - - JOÃO ALBERTO BAZONI - - JOICE PRISCILA ROCHA - Vistos. Certidão a fls. 101: arquivem-se os
autos. Int. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP),
DARLY TOGNETE FILHO (OAB 219323/SP)
Processo 4004417-41.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Celia Aparecida Ghelfi - Marcos
Rogerio Padovani Toyosato - - Sandra Regina Padovani - Aguarda manifestação da requerente em termos de prosseguimento
do feito. Nada Mais. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB
40417/SP)
Processo 4004452-98.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel P.C.P.R. - D.C.M. - Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido, e por conseguinte,
declaro rescindido o contrato de locação entabulado entre as partes. Deixo de decretar o despejo, pois o imóvel já foi desocupado.
Condeno a requerida ao pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios vencidos e não pagos a partir de junho de 2013
até a data da efetiva desocupação do imóvel, corrigidos e acrescidos de juros moratórios de 1% desde seus vencimentos,
com acréscimo da multa contratual. Deverão as partes, em comum acordo, designar dia/horário para retirada dos bens de
propriedade da requerida (nota fiscal de fls. 120) do imóvel da autora, não havendo que se falar em indenização por benfeitorias
realizadas, na forma da fundamentação. Acaso não haja adoção da medida, em cinco dias, fica ajustado o dia 21 de janeiro
de 2016, às 15h45, para tanto. Sucumbente, arcará a parte requerida com o pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. P.R.I. (Preparo
de Apelação no valor de R$ 3.799,34 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: WAGNER PARRONCHI (OAB 208835/SP), ANTONIO
CARLOS POLINI (OAB 91096/SP), RAFAEL FELTRIN CORREA DA CUNHA (OAB 324975/SP), PAULO CORREA DA CUNHA
JUNIOR (OAB 126310/SP)
Processo 4004484-06.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4004484-06.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - SARA MARIA PALMA DE OLIVEIRA REYES Vistos. Fls. 16/17: homologo o novo acordo entabulado entre as partes para todos os fins e efeitos de direito. Aguarde-se por
seu cumprimento pelo prazo ajustado (art. 792 do Código de Processo Civil). P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$ 117,75
- Guia DARE - Código 230-6) - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)
Processo 4004806-26.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco S/A KADOK INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME - - GILMAR ALVES DE ALMEIDA - - Arnaldo Brancaglion - Vistos.
Adite-se o mandado para integral cumprimento, observados os dados mencionados na petição retro, com as prerrogativas do
art. 172 do Código de Processo Civil (servindo cópia desta decisão para as medidas). Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE
(OAB 152396/SP)
Processo 4004810-63.2013.8.26.0302 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - JOAO CORSI NETTO ME
- - JOAO CORSI NETTO - - JULIO COSTA CORSI - Vistos. Certidão retro: intime-se pessoalmente a parte autora ao regular
andamento processual em 48 horas, sob pena de extinção (servindo cópia desta decisão como mandado/carta com A.R.). Int. ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 4004973-43.2013.8.26.0302 - Exibição - Provas - ELISA DE PAULA POSSIDONIO - Banco Santander (Brasil) S/A
- Vistos. Certidões de fls. 84 e 91: arquivem-se os autos. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), IDES
BAPTISTA GATTO FILHO (OAB 94921/SP)
Processo 4005087-79.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade Fiduciária - B.V. FINANCEIRA S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - JOSEVANIA ALVES DA SILVA - Aguarda manifestação da exequente em
termos de prosseguimento do feito. Nada Mais. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), PAULO RICARDO
BICEGO FERREIRA (OAB 329921/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 4005102-48.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4005102-48.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu - Fábio Ricardo da Silva - Vistos. Fls. 16/18: noticiado
o descumprimento do acordo homologado, intime-se pessoalmente a parte executada ao pagamento do débito apontado (que
deverá constar do mandado), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens, nos moldes do art.
475-J do Código de Processo Civil. Cópia desta decisão, devidamente instruída, servirá de mandado. Cumpra-se na forma da
legislação. Int. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/
SP)
Processo 4005108-55.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4005108-55.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Cheque - Supermercado Furlanetti LTDA - SANDRA ELISA FIRMINO RODRIGUES - Vistos. Aguarde-se até o dia 20 de maio de
2016, conforme petição retro. Após, vista à parte exequente. Int. - ADV: RODRIGO BACHIEGA MARTINS (OAB 206114/SP)
Processo 4005335-45.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - R B
R COMÉRCIO ÓTICO LTDA ME - - RICARDO DE BARROS RIZZO - - RODRIGO DE BARROS RIZZO - autos desarquivados e
em termos para manifestação do exequente. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

258

Processo 4005362-28.2013.8.26.0302 - Exibição - Provas - PAULO ROBERTO VERBENA - Banco Bradesco S/A - Vistos.
Petição de fls. 145: expeça-se mandado de levantamento do depósito de fl. 142 (cf. fls. 139/140) em favor do advogado do
autor. Após, conclusos. Int. - ADV: JOSE EDUARDO GROSSI (OAB 98333/SP), FABRÍCIO MARK CONTADOR (OAB 245623/
SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), JOSE PAULO MORELLI (OAB
101331/SP)
Processo 4005671-49.2013.8.26.0302 - Exibição - Liminar - ANA PAULA DE MORAES - Banco Bradesco S/A - Vistos. I Ciência às partes acerca da baixa dos autos. II - Cumpra-se o V. Acórdão, provida a apelação para majoração dos honorários
advocatícios. III Aguarde-se manifestação do advogado da autora, no prazo de 6 (seis) meses, em termos de cumprimento
do julgado. Após, em nada sendo pleiteado, ao arquivo, nos termos do artigo 475-J, § 5º, do Código de Processo Civil. Int. ADV: ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), KLAUS PHILIPP LODOLI (OAB 333457/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB
167647/SP)
Processo 4005834-29.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4005834-29.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Cheque - JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. JAÚ - MILTON SÉRGIO TOZELI - - RUTE RODRIGUES CARDOSO
- Vistos. Petição de fls. 6/7 (superado o prazo pleiteado à fl. 4): expeça-se mandado para descrição de bens que excedam médio
padrão de vida, nos moldes do art. 649, II, do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma da Lei. Int. - ADV: FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP)
Processo 4005994-54.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANA PAULA DE
MORAES - BANCO ITAUCARD S/A - Aguarda, pelo requerido, com comprovação nos autos, o recolhimento das custas iniciais,
em DARE, cód. 230-6, no valor de 106,25, em dez dias. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), KLAUS
PHILIPP LODOLI (OAB 333457/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CÁSSIA DELGADO KRAMER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0001186-55.2005.8.26.0302 (302.01.2005.001186) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Flora Lucia Martins
Curi e outro - Fernando Favero Jau Me e outros - carga efetuada em 11.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de
expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: EDUARDO MARTINS ROMAO (OAB 95906/SP)
Processo 0001541-51.1994.8.26.0302 (302.01.1994.001541) - Arrolamento de Bens - Família - Ricardo Cesarino Brandao Yara Apparecida Ribeiro de Amorim Brandao - Alexandre Ribeiro de Amorim Brandão - carga efetuada em 24.11.2015 - aguarda
devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: RENATO
SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA DE ARRUDA (OAB 250100/SP)
Processo 0003286-56.2000.8.26.0302 (302.01.2000.003286) - Arrolamento de Bens - Jefferson Philogonio Rosa - Philogonio
Rosa - carga efetuada em 03.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de busca e
apreensão e comunicação à OAB. - ADV: RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP)
Processo 0005204-56.2004.8.26.0302 (302.01.2004.005204) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Luiz Antonio Biazotto - carga efetuada em 26.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de
mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)
Processo 0005696-77.2006.8.26.0302 (302.01.2006.005696) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Evander Aparecido
Gomes - Tamara Fernanda Santos Solados Me - carga efetuada em 11.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena
de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: ABIBI AZAR (OAB 15709/SP), MÁRCIO ÁZAR
(OAB 171942/SP)
Processo 0007531-66.2007.8.26.0302 (302.01.2007.007531) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - M A
Assessoria de Serviços Ltda - Alcindo Marinello e outros - carga efetuada em 09.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob
pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME
(OAB 146913/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 0008190-36.2011.8.26.0302 (302.01.2011.008190) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Flavio
Augusto Paula de Mello - carga efetuada em 09.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado
de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), MARCIA CRISTINA
DE ALMEIDA NAME (OAB 146913/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 0008256-50.2010.8.26.0302 (302.01.2010.008256) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Conceição Aparecida Salvador Catto - Olenice Maria Del Bianco Anastaci e outro - carga efetuada em 09.11.2015 - aguarda
devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: LUIZ
FREIRE FILHO (OAB 67259/SP)
Processo 0009069-09.2012.8.26.0302 (302.01.2012.009069) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Marcia Regina Pacheco de Almeida Prado Pazian - Jorge Donizete dos Reis e outros - carga efetuada
em 09.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação
à OAB. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP),
MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME (OAB 146913/SP)
Processo 0009363-42.2004.8.26.0302 (302.01.2004.009363) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Jose
Herminio Donizete Milani e outro - Paulo Jose Vicente Rosseto - carga efetuada em 13.11.2015 - aguarda devolução, em 24
horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: ADRIANO FRANCISCHINI DA
SILVA (OAB 285997/SP)
Processo 0010617-69.2012.8.26.0302 (302.01.2012.010617) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - Imobiliaria Capobianco Ltda e outros - carga efetuada em 03.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena
de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO (OAB
168689/SP)
Processo 0011718-49.2009.8.26.0302 (302.01.2009.011718) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Abrahão Bortolozzo - Carina Eloisa Gomes da Silva Campos e outro - carga efetuada em 16.11.2015 - aguarda devolução, em
24 horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: MARCIA CRISTINA DE
ALMEIDA NAME (OAB 146913/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO
(OAB 40417/SP)
Processo 0011818-33.2011.8.26.0302 (302.01.2011.011818) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Antonio
Evilasio Campos - Luciano Xavier e outros - carga efetuada em 17.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de
expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/
SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME (OAB 146913/SP)
Processo 0012643-45.2009.8.26.0302 (302.01.2009.012643) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Laerte
Furlanetti - Paulo de Oliveira Camargo Junior e outros - carga efetuada em 17.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob
pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME
(OAB 146913/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 0014075-41.2005.8.26.0302 (302.01.2005.014075) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Jose
Domingos - Fazenda Pública do Estadual - carga efetuada em 09.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de
expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/
SP), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME (OAB 146913/SP)
Processo 0014149-85.2011.8.26.0302 (302.01.2011.014149) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Mariana Correa Peralta - J.V. Jaú Veículos Ltda ME - carga efetuada em 17.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob
pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME
(OAB 146913/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)
Processo 0017555-17.2011.8.26.0302 (302.01.2011.017555) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - Giovana
Roberta de Oliveira e outros - José Carlos Priehl e outros - carga efetuada em 17.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas,
sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE
(OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME (OAB 146913/
SP)
Processo 0018301-45.2012.8.26.0302 (302.01.2012.018301) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Solange Aparecida Martiniano Cappeli - Afonso Francisco do Nascimento e outros - carga efetuada em
23.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à
OAB. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 0018597-72.2009.8.26.0302 (302.01.2009.018597) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Maria Aparecida Buchalla - Paulo Henrique Betto e outro - carga efetuada em 09.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob
pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB
40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME (OAB 146913/SP)
Processo 0019220-34.2012.8.26.0302 (302.01.2012.019220) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
- Locação de Imóvel - Luiz Carlos da Silva - Mirella Morais Rodrigues Pereira e outro - carga efetuada em 23.11.2015 aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV:
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA NAME (OAB 146913/SP), VERIDIANA
CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)
Processo 0025798-47.2011.8.26.0302 (302.01.2011.025798) - Monitória - Cheque - José Mauricio Lenharo - Ana Paula
Duarte da Costa - carga efetuada em 27.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de
busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: MÁRCIO ÁZAR (OAB 171942/SP), ABIBI AZAR (OAB 15709/SP)
Processo 0028184-16.2012.8.26.0302 (030.22.0120.028184) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Mauricio Lenharo - Marisa da Silva - carga efetuada em 11.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição
de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: ABIBI AZAR (OAB 15709/SP), MÁRCIO ÁZAR (OAB 171942/
SP)
Processo 0028193-75.2012.8.26.0302 (030.22.0120.028193) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Mauricio Lenharo - Luana de Fatima Ribeiro Damico - carga efetuada em 27.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob
pena de expedição de mandado de busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: ABIBI AZAR (OAB 15709/SP), MÁRCIO
ÁZAR (OAB 171942/SP)
Processo 2050045-93.1990.8.26.0302 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Joaquim da Silva Filho - Aparecido
Donizete Furlanetti - carga efetuada em 04.11.2015 - aguarda devolução, em 24 horas, sob pena de expedição de mandado de
busca e apreensão e comunicação à OAB. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)

Criminal
2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA VIRGINIA MENDES VELOSO CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RAFAEL GARNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0005297-67.2014.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - A.A.A.L. - Vistos. Fl. 150/152 e
verso: comunique-se a vítima, ou, na falta, o seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Recebo o recurso do réu. Intimese o recorrente para apresentação das respectivas razões, no prazo de 8 dias. Em seguida, ao recorrido, para contrarrazões,
em igual prazo (CPP, art. 600). Int. - ADV: BRUNA GIMENES CHRISTIANINI DE ABREU PINHO (OAB 251004/SP)
Processo 0006593-32.2011.8.26.0302 (302.01.2011.006593) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Caue Fernando de Souza Fornaciari e outro - Vistos. Oficie-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunicandose, para fins de registro, o decurso do prazo para interposição de recurso pelo defensor dativo. Cumpra-se o V. Acórdão. Em
atenção ao disposto no artigo 472 das Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça, expeça-se a guia de recolhimento
definitiva ou oficie-se em aditamento à guia provisória. Paralelamente, encaminhem-se as peças faltantes ao juízo competente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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para a execução, cabendo a este último atualização da sua via, bem como informar a autoridade administrativa responsável
sobre as alterações verificadas (Provimentos CSM 653/99 e CGJ 6/2000). Expeça-se certidão de honorários referente ao saldo
remanescente 30% do valor estipulado na tabela em vigor e providencie-se a entrega ao advogado nomeado. Elabore-se cálculo
da pena pecuniária imposta. Após, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias. Nada requerido pelas partes, homologo,
desde já, para que produza os efeitos decorrentes, o cálculo de liquidação. Após, notifique-se o sentenciado, por meio de
mandado e/ou carta precatória (com o prazo de trinta dias), para pagamento, em 10 (dez) dias, da multa imposta na sentença
condenatória. Int. e comunique-se, inclusive a vítima (CPP, art. 201, § 2º), se o caso. (valor atualizado da multa - R$ 230,52)
- ADV: FABIO ROBERTO MILANEZ (OAB 141778/SP), RAFAEL SOUFEN TRAVAIN (OAB 161472/SP), WILSON SILVEIRA
MORAES NETO (OAB 208176/SP)
Processo 0007241-70.2015.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- W.A.C. - Para defesa: apresentar memoriais no prazo de cinco dias. Observação: PROCESSO FÍSICO. - ADV: DENILSON
ROMÃO (OAB 255108/SP)
Processo 0013076-44.2012.8.26.0302 (302.01.2012.013076) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Ricardo
Franco de Toledo - Vistos. 1- Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de estilo (NSCGJ, artigo 419 e seguintes), em
relação ao réu RICARDO FRANCO DE TOLEDO. Nos termos dos artigos 424 e 426 das Normas de Serviço da E. CorregedoriaGeral da Justiça, e tendo por base as regras sobre o cálculo da prescrição penal, fixo a validade do mandado de prisão em 29
de setembro de 2022. 2- Expeça-se certidão de honorários referente ao saldo total 100% do valor estipulado na tabela em vigor
(código 301) e providencie-se a entrega ao advogado nomeado. 3- Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, nos termos
do artigo 469 das Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça, encaminhem-se as 2ª e 3ª vias instruídas com as
cópias do processo referidas no artigo 467 , respectivamente, ao juízo competente para a execução e à autoridade responsável
pelo estabelecimento prisional onde se encontra recolhido o sentenciado, para formação do respectivo prontuário. 4- Elaborese cálculo da pena pecuniária imposta. Após, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias. 5- Nada requerido pelas partes,
homologo, desde já, para que produza os efeitos decorrentes, o cálculo de liquidação. 6- Por fim, notifique-se o sentenciado,
por meio de mandado e/ou carta precatória (com o prazo de trinta dias), para pagamento, em 10 (dez) dias, da multa imposta na
sentença condenatória. 7- Int. (Valor atualizado da multa - R$ 212,18) - ADV: WLADIMIR AGOSTINHO (OAB 38285/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA VIRGINIA MENDES VELOSO CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RAFAEL GARNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0006835-49.2015.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - P.E.D. - Vistos. Os
elementos coligidos até o momento não permitem concluir pela incidência de causas excludentes da ilicitude do fato ou da
culpabilidade do agente. Paralelamente, não se verifica extinta a punibilidade. A alegação de ilicitude da prova produzida não
encontra amparo nos autos, ao menos por ora, tendo em vista que o documento de página 11 demonstra que a colheita de
sangue para realização do exame foi devidamente autorizada pelo acusado. Por fim, o fato narrado na denúncia, em tese,
constitui crime. Assim, a hipótese não comporta absolvição sumária (CPP, art 397). Ratificado, pois, o recebimento da denúncia.
Para a audiência de instrução e julgamento (CPP, arts. 399 e 531) designo o dia 12 de AGOSTO de 2016, às 16h40min.
Notifiquem-se as testemunhas da Acusação e da Defesa (pág. 02 e 93), o réu que será interrogado na ocasião e seu defensor.
Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade competente (CPP, art. 399, § 1º), com a antecedência
mínima exigida (NSCGJ, cap. V, item 36). Providencie a serventia, se o caso, a juntada de certidões complementares dos feitos
mencionados na folha de antecedentes criminais do réu. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: BRUNO DADALTO BELLINI
(OAB 270321/SP)
Processo 0011187-50.2015.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins M.G.M.O. - Vistos. Estão presentes as condições da ação penal (não afastadas pelos argumentos expostos na defesa prévia).
Com efeito, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime (possibilidade jurídica do pedido). Existe fumus boni juris a
amparar a imputação (interesse processual). Por último, o Estado-Administração, representado pelo Ministério Público, é titular
de um dos interesses em litígio, enquanto o réu é a pessoa contra quem se faz o pedido (legitimidade de parte). Recebo, pois,
a denúncia oferecida contra Matheus Gabriel Moreira de Oliveira, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.
Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se o recebimento da denúncia, para as anotações cabíveis. Oficie-se (se o caso) à autoridade
policial, requisitando-se o encaminhamento a este juízo, no prazo de quinze dias, do laudo toxicológico definitivo da substância
apreendida (Lei 11.343/06, art. 56, “caput”, parte final). Os elementos coligidos até o momento não permitem concluir pela
incidência de causas excludentes da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente. Paralelamente, não se verifica extinta a
punibilidade. Por fim, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime. Assim, a hipótese não comporta absolvição sumária
(CPP, art 397). Designo, pois, audiência de instrução e julgamento (Lei nº 11.343/06, arts. 56, “caput” e § 2º, e 57) para 09 de
março de 2016, às 13:30 horas. Notifiquem-se (e requisitem-se, se o caso) as testemunhas Acusação e Defesa (pág. 02 e 106)
que nela devam prestar depoimento. Providencie-se a citação pessoal do réu, que será interrogado na mesma ocasião (Lei nº
11.343/06, art. 57). Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade competente (CPP, art. 399, § 1º), com a
antecedência mínima exigida (NSCGJ, cap. IV, Seção XI, Subseção VII, artigo 403). Comunique-se, se o caso, a Coordenadoria
da Polícia Militar. Providencie a serventia, se o caso, a juntada de certidões complementares dos feitos mencionados na folha de
antecedentes criminais do réu. Int. - ADV: LUIZ REGINALDO BAGARINI (OAB 344637/SP)
Processo 0011504-48.2015.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins A.S.F.F. - Vistos. Estão presentes as condições da ação penal (não afastadas pelos argumentos expostos na defesa prévia).
Com efeito, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime (possibilidade jurídica do pedido). Existe fumus boni juris a
amparar a imputação (interesse processual). Por último, o Estado-Administração, representado pelo Ministério Público, é titular
de um dos interesses em litígio, enquanto o réu é a pessoa contra quem se faz o pedido (legitimidade de parte). Recebo, pois,
a denúncia oferecida contra Alex Sandro Francisco Frasson, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Oficie-se
ao IIRGD, comunicando-se o recebimento da denúncia, para as anotações cabíveis. Oficie-se (somente se o caso) à autoridade
policial, requisitando-se o encaminhamento a este juízo, no prazo de quinze dias, do laudo toxicológico definitivo da substância
apreendida (Lei 11.343/06, art. 56, “caput”, parte final). Os elementos coligidos até o momento não permitem concluir pela
incidência de causas excludentes da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente. Paralelamente, não se verifica extinta a
punibilidade. Por fim, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime. Assim, a hipótese não comporta absolvição sumária
(CPP, art 397). Designo, pois, audiência de instrução e julgamento (Lei nº 11.343/06, arts. 56, “caput” e § 2º, e 57) para 09
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de março de 2016, às 14:45 horas. Notifiquem-se (e requisitem-se, se o caso) as testemunhas Acusação (pág. 87) e Defesa
(pág. 294) que nela devam prestar depoimento. Providencie-se a citação pessoal do réu, que será interrogado na mesma
ocasião (Lei nº 11.343/06, art. 57). Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade competente (CPP,
art. 399, § 1º), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, cap. IV, Seção XI, Subseção VII, artigo 403). Comunique-se, se o
caso, a Coordenadoria da Polícia Militar. Providencie a serventia, se o caso, a juntada de certidões complementares dos feitos
mencionados na folha de antecedentes criminais do réu. Int. - ADV: VINICIUS RAYMUNDO STOPPA (OAB 314740/SP)
Processo 0018862-98.2014.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - D.R.L. - Vistos. Os
elementos coligidos até o momento não permitem concluir pela incidência de causas excludentes da ilicitude do fato ou da
culpabilidade do agente. Paralelamente, não se verifica extinta a punibilidade. Por fim, o fato narrado na denúncia, em tese,
constitui crime. Assim, a hipótese não comporta absolvição sumária (CPP, art 397). Ratificado, pois, o recebimento da denúncia.
Para a audiência de instrução e julgamento (CPP, arts. 399 e 531) designo o dia 12 de agosto de 2016, às 14:30 horas. Notifiquemse e requisite-se a testemunha de defesa Guilherme (pág. 178), o réu que será interrogado na ocasião e seu defensor. Se se
tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade competente (CPP, art. 399, § 1º), com a antecedência mínima
exigida (NSCGJ, cap. V, item 36). Depreque-se à comarca de Brotas/SP, com o prazo de 30 (trinta) dias na forma do art. 222
do CPP , a oitiva das vítimas Murilo Evandro Redondo e Virgílio Andrade Neto e da testemunha de acusação Rafael de Oliveira
Rocha. Consigne-se a advertência de que o ato deprecado deverá, se possível, preceder a audiência de instrução designada
por este Juízo (item anterior). Depreque-se à Comarca de Dois Córregos/SP, com o prazo de 30 (trinta) dias na forma do art.
222 do CPP -, a inquirição das testemunhas de defesa Erasmo Sebastião de Souza, Jorge Luis de Oliveira e Mateus Bissoli
Guzzo, devendo consignar no bojo da deprecata a advertência de, em sendo possível, ser designada audiência em data anterior
à da audiência deste Juízo (data supra). Intime-se o defensor constituído para promover a instrução com as cópias indicadas
pelo cartório da precatória, cuja distribuição deverá proceder (e comprovar que o fez) no prazo de 15 (quinze) dias. Providencie
a serventia, se o caso, a juntada de certidões complementares dos feitos mencionados na folha de antecedentes criminais do
réu. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: FABIO EMPKE VIANNA (OAB 150396/SP), FERNANDA MARCONI GONÇALVES
VIANNA (OAB 157239/SP), EZEQUIEL RODRIGUES JUNIOR (OAB 333392/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO BETIZA MARQUES SORIA PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA MARCHI BARROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 1006631-85.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jose
Valdemar Siqueira Mendes - Município de Jahu - Vistos. A meu ver, efetivamente não houve alteração do pedido, vez que já
consta na petição inicial deferimento para inclusão de outros medicamentos no curso da demanda. Desde que se trata de
medicamentos/insumos destinados ao tratamento da mesma moléstia, não há infringência do art. 264 do Código de Processo
Civil. Nestes termos, defiro o pedido para determinar que o réu disponibilize os insumos referidos, dentro do prazo de 20 dias,
sem prejuízo de eventual fixação de multa. Intime-se. - ADV: CÉSAR AUGUSTO CARRA (OAB 317732/SP), DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1006678-59.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Maria
Amélia Bachega Campanhã - Município de Jahu - Fl.s 184/187 - Oficie-se à Fazenda Pública do Município de Jaú, buscando
o fornecimento da medicação necessitada e pelo prazo solicitado. Em seguida, certifique-se a Serventia a tempestividade do
recurso. Se positivo, intime-se a parte contrária para, querendo, ofertar contrarrazões, no prazo legal, remetendo-se, após
os autos ao E. Colégio Recursal competente, uma vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática
dos J.E.C., conforme orientação contida no Comunicado nº 455/06, da E. Corregedoria Geral da Justiça. Int. - ADV: CÉSAR
AUGUSTO CARRA (OAB 317732/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1006892-50.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Maria Jose Verginio Roque - Município de Jahu - Vistos. Antes de determinar o sequestro de disponibilidades financeiras
do demandado, determino sua manifestação sobre a alegada não entrega dos medicamentos descritos na inicial à autora,
conforme determinado em sentença, no prazo de 5 dias. Intime-se com urgência, inclusive o DRS VI (este mediante ofício a ser
transmitido por fax). Intime-se. - ADV: CÉSAR AUGUSTO CARRA (OAB 317732/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1009105-29.2015.8.26.0302 - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação / Cumprimento / Execução - Osvaldo
Aparecido de Oliveira - Vistos. Antes de determinar o sequestro de disponibilidades financeiras do demandado, determino sua
manifestação sobre a alegada não entrega dos medicamentos descritos na inicial à parte autora, conforme determinado em
antecipação de tutela/sentença, no prazo de 5 dias. Intime-se com urgência, inclusive o DRS VI (este mediante ofício a ser
transmitido por fax ou email). Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1010281-43.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Infração Administrativa - Reval Atacado de
Papelaria Ltda - A competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízado Especial Cível Criminal e da Fazenda
Pública desta Comarca, porque o valor da causa não atinge 60 salários mínimos, razão pela qual declino da competência
para julgamento do feito. Assim, determino imediatamente a redistribuição da presente ao JEC, via distribuidor. - ADV: CELIA
CRISTINA MARTINHO (OAB 140553/SP)
Processo 1010281-43.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Infração Administrativa - Reval Atacado
de Papelaria Ltda - Vistos. A competência é absoluta para julgamento da demanda desde que a empresa autora seja ME ou
EPP. Logo, apresente a demandante documento hábil a demonstrar sua situação cadastral perante a Receita Federal. Após,
conclusos. Intime-se. - ADV: CELIA CRISTINA MARTINHO (OAB 140553/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO BETIZA MARQUES SORIA PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA MARCHI BARROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

262

Processo 0007068-46.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução Iracema de Fatima Figueiredo - Vistos. Em 30 dias indique o(a) exequente bens penhoráveis do(a) executado(a) em garantia
da execução. O exequente deverá atentar para a descrição de bens existente nos autos. Dessa forma, se pretender penhora
on-line deverá também indicar eventuais bens penhoráveis, dentre os descritos, concomitantemente, para a hipótese daquela
providência se frustrar. Intime-se. - ADV: DAILSON FONTES (OAB 31588/SP)
Processo 1002958-84.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Celia
Regina dos Santos - Vistos. A demandada não foi encontrada no endereço informado na inicial. Informe a autora o endereço
correto, no prazo de 30 dias, a fim de que seu recurso seja processado. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA
BRANDÃO (OAB 282048/SP)
Processo 1008413-30.2015.8.26.0302 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Roseli Gomes - Façam-se as
anotações pertinentes quanto ao ajuizamento destes embargos, tendo em vista que o processo de execução é físico. Indefiro o
pedido de gratuidade judiciária por ora, diante de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Suspendo o curso da
execução e dou por prejudicada a audiência designada. Certifique-se naqueles. Cite-se a embargada para, querendo, oferecer
contestação no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: LUIZ HENRIQUE MARTIM HERRERA (OAB 266148/SP)
Processo 1008922-58.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - João
Paulo Perillo - Banco Santander (Brasil) S/A - Certifico e dou fé que foi designada audiência de conciliação e ou contestação
para o dia 23 de fevereiro de 2016, às 17:10 horas a ser realizada no Anexo do Juizado, na Faculdade de Direito desta cidade,
mais precisamente Avenida João Ferraz Neto, n 150, e não como anteriormente constou. Nada Mais. Jaú, 08 de janeiro de 2016.
Eu, ___, Marcos Tadeu Six, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIS
GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 310465/SP), GEAZI FERNANDO RIBEIRO (OAB 346960/SP)
Processo 1009272-46.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor Adriano Rodrigo Fernandes - A antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferida. Há prova documental da verossimilhança
das alegações da parte autora. No mais, é notório que o serviço de internet, hodiernamente, considerado essencial, estando por
isso evidenciado o perigo da demora. Não se antevê, ainda, irreversibilidade da medida, nem mesmo prejuízo ao réu. Diante
do exposto, presentes os requisitos legais, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré restabeleça os
serviços de TV por assinatura e internet, no prazo de 48:00 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00. No mais,
aguarde-se audiência já designada. Intime-se, com urgência. - ADV: BRUNA ARIELLE DE GODOI (OAB 343234/SP)
Processo 1009462-09.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Luiz Gustavo Messa e
outro - Luiz Gustavo Messa - - Luiz Gustavo Messa - Vistos. Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se
o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor
requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 745A do C.P.C. Intime-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO MESSA
(OAB 361766/SP)
Processo 1010301-34.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Alex
Fernandes da Silva - Alex Fernandes da Silva - * - ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA VIRGINIA MENDES VELOSO CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RAFAEL GARNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0000905-21.2013.8.26.0302 (030.22.0130.000905) - Procedimento ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica - M.J. - Ante o depósito de fls. 227, diga a parte em prosseguimento. - ADV: CÉSAR AUGUSTO CARRA (OAB
317732/SP), JULIO CESAR DE OLIVEIRA (OAB 299659/SP)
Processo 0002409-28.2014.8.26.0302 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção Nacional - G.F.P.S. e outro - F.P.
e outro - Vistos. 1) Ciência às partes da baixa dos autos. 2) Cumpra-se o v. Acórdão. 3) Após o trânsito em julgado, cumprase fls. 156. 4) No mais, expeça-se o termo de guarda definitiva da criança Y.M. Da S.P. em favor dos autores apelantes, nos
termos do acórdão proferido às fls. 139. 5) Int. - ADV: MARIA LUIZA RODRIGUES (OAB 80798/SP), TATIANA MENDES SIMÕES
SOARES (OAB 280839/SP)
Processo 0009377-40.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seção Cível - J.H.F.C. - Ante o exposto, nos termos do art.
269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar o réu a disponibilizar ao autor o leite indicado
na inicial, conforme prescrição médica, da forma necessária ao tratamento, sem embargo da possibilidade de fornecimento de
similares, ou genéricos, de igual eficiência, com idênticos princípios ativos, confirmando a tutela antecipada. Para efetivo controle
do tempo em que a parte autora necessita do item a ser fornecido e para evitar compras desnecessárias pelo órgão público,
deverá ser apresentada prescrição médica atualizada na Secretaria Municipal de Saúde, a cada 6 meses. Condeno o réu ainda
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00. Custas ex lege. Decorrido o prazo para eventuais recursos
voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. - ADV: CÉSAR AUGUSTO
CARRA (OAB 317732/SP), LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO (OAB 296598/SP)
Processo 0009385-17.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seção Cível - J.P.F.C. - Ante o exposto, nos termos do art.
269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar o réu a disponibilizar ao autor o leite indicado
na inicial, conforme prescrição médica, da forma necessária ao tratamento, sem embargo da possibilidade de fornecimento de
similares, ou genéricos, de igual eficiência, com idênticos princípios ativos, confirmando a tutela antecipada. Para efetivo controle
do tempo em que a parte autora necessita do item a ser fornecido e para evitar compras desnecessárias pelo órgão público,
deverá ser apresentada prescrição médica atualizada na Secretaria Municipal de Saúde, a cada 6 meses. Condeno o réu ainda
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00. Custas ex lege. Decorrido o prazo para eventuais recursos
voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. - ADV: LUIZ FERNANDO
GALVÃO PINHO (OAB 296598/SP), CÉSAR AUGUSTO CARRA (OAB 317732/SP)
Processo 0010787-75.2011.8.26.0302 (302.01.2011.010787) - Procedimento ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica - M.J. - Vistos. Cumpra-se a decisão de fls. 157, arquivando-se os autos. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO GALVÃO
PINHO (OAB 296598/SP), ALEXANDRE ROGERIO FICCIO (OAB 241505/SP), NATHALIA BEATRIZ DUTRA (OAB 321154/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
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JUIZ(A) DE DIREITO ANA VIRGINIA MENDES VELOSO CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RAFAEL GARNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0006751-48.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seção Cível - P.H.S.R. - Vistos. 1. Defiro a assistência
judiciária à parte autora. Anote-se. 2. A parte autora, representada por sua genitora, afirmou que necessita de aquisição contínua
de medicamento/leite/produtos afins, em virtude de doença, exigindo tratamento médico especial e contínuo, e em razão do
custo elevado, em contrapartida ao reduzido ganho mensal de sua família, não detém condições de adquiri-los e se encontra
com sérios riscos de ficar desprovido do tratamento médico; solicitados os medicamentos/produtos afins à parte ré, teria havido
recusa no atendimento. Pediu a concessão da liminar. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de
garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (cf. Artigo 196 da
CF). No caso em exame, a parte autora demonstrou que necessita do medicamento/leite/produtos afins (fls. 03). Comprovou,
ainda, que houve recusa da Fazenda Pública Estadual em fornecê-los (fls. 16) e que não possui condições econômicas para
arcar com os custos (fls.23). Estão presentes, portanto, os requisitos para a concessão da liminar (relevância do fundamento
invocado e urgência). Ante o exposto e considerando relatório médico de fls. 16/19, DEFIRO A LIMINAR determinando que a
parte ré forneça à parte autora os medicamentos/leite/produtos afins indicados, conforme prescrições (fls. 16/19), da forma e
quantidade necessários ao tratamento, sem embargo da possibilidade de fornecimento de similares, ou genéricos, de igual
eficiência, com idênticos princípios ativos, iniciando o fornecimento no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$
100,00. Para efeito de efetivo controle do tempo em que a parte autora necessita do item a ser fornecido e para evitar compras
desnecessárias pelo órgão público, deverá ser apresentada prescrição médica atualizada perante a Secretaria Estadual de
Saúde, a cada 3 meses. Intime-se, por Carta Precatória, a parte ré para o cumprimento da decisão bem como cite-se. - ADV:
SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)
Processo 0006751-48.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seção Cível - P.H.S.R. - F.P.E.S.P. - Vistos. 1. Pág. 62/65:
Recebo como emenda à petição inicial, tendo em vista que a alteração do pedido no que atine ao prazo de fornecimento do leite
pleiteado, em tese, implica em significativo dispêndio de recursos públicos. Anote-se. 2. Permanecem íntegros os requisitos para
a concessão da liminar (relevância do fundamento invocado e urgência) esposados na decisão de páginas 28/29, corroborados
pelo documento de pág. 66 que explicita a necessidade de continuidade do tratamento. Desta feita, DEFIRO A LIMINAR
determinando que a parte ré forneça à parte autora o leite indicado, conforme prescrição (pág. 66), da quantidade necessária
ao tratamento, sem embargo da possibilidade de fornecimento de similares, ou genéricos, de igual eficiência, com idênticos
princípios ativos, iniciando o fornecimento no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Para efeito de
efetivo controle do tempo em que a parte autora necessita do item a ser fornecido e para evitar compras desnecessárias pelo
órgão público, deverá ser apresentada prescrição médica atualizada perante a Secretaria Estadual de Saúde, a cada 3 meses.
Intime-se, por carta precatória, a parte ré para o cumprimento da decisão, bem como cite-se da emenda à inicial recebida nesta
oportunidade. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após
exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. - ADV: RODRIGO
TADEU BEDONI (OAB 221769/SP)
Processo 1006891-65.2015.8.26.0302 - Procedimento ordinário - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - S.K.S.S.
- F.P.M.J. - Vistos. I. Recebo, independentemente de preparo (inciso I do artigo 198 do ECA), o recurso de apelação interposto
tempestivamente pela parte ré às fls. 123/161, em seu regular efeito devolutivo (CPC, art. 520, inciso VII); II. À(O) autor(a) para
contrarrazões ao recurso. Após, ao MP. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO (OAB 296598/SP), CÉSAR AUGUSTO
CARRA (OAB 317732/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1007025-92.2015.8.26.0302 - Procedimento ordinário - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - A.M.C.C.
- M.J. - Vistos. I. Recebo, independentemente de preparo (inciso I do artigo 198 do ECA), o recurso de apelação interposto
tempestivamente pela parte ré às fls. 150/189, em seu regular efeito devolutivo (CPC, art. 520, inciso VII); II. À(O) autor(a) para
contrarrazões ao recurso. Após, ao MP. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO (OAB 296598/SP), CÉSAR AUGUSTO
CARRA (OAB 317732/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1007038-91.2015.8.26.0302 - Procedimento ordinário - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - L.G.R.S. Ciência à Defensoria do(a) despacho/decisão. - ADV: CÉSAR AUGUSTO CARRA (OAB 317732/SP), LUIZ FERNANDO GALVÃO
PINHO (OAB 296598/SP)
Processo 1007038-91.2015.8.26.0302 - Procedimento ordinário - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F.P.M.J. Vistos. 1) Fls. 130/139: Recebo o recurso de apelação interposto, tempestivamente, pelo(a) Requerente, bem como o recurso
de apelação interposto, tempestivamente, pelo Requerido às fls. 142/180, nos efeitos devolutivo, na parte da sentença que
confirmou a medida liminar anteriormente concedida (art. 520, inciso VII, do CPC), e suspensivo quanto à parte não abarcada
pela medida liminar. 2) Às contrarrazões recíprocas. 3) Após, vista ao Ministério Público. 4) Fls. 181/189: Considerando o teor da
decisão de fls. 35/36, confirmada pela sentença de fls. 119/122, na qual foi deferido o fornecimento do leite indicado na inicial,
da forma necessária ao tratamento, conforme prescrição, defiro o requerimento de fls. 181/183 para determinar à parte ré que,
doravante, passe a fornecer à parte autora Leite Aptamil Premium 2 - 800g - 06 (mês) latas ao mês, até que esta complete um
ano de idade, pois este não implica alteração do pedido formulado na inicial. Expeça-se o necessário, oficiando-se a Secretaria
da Saúde para cumprimento. 5) Int. - ADV: LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO (OAB 296598/SP), CÉSAR AUGUSTO CARRA
(OAB 317732/SP)
Processo 1009372-98.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - M.J. e
outro - Vistos. Melhor analisando os autos, reconsidero a decisão de páginas 30/31, item “4”, a fim de indeferir a realização de
estudo psicossocial, por entender que tal medida é prescindível ao julgamento do feito, considerando o teor do relatório médico
já acostado. Comunique-se, com urgência, ao setor técnico. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/DP)
Processo 1009372-98.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - T.F. Vistos. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fls. 108: Defiro, certificando a serventia se
a medida de interação em clínica especializada foi implementada. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1009372-98.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - T.F. Vistos. 1) Presto, nesta data, por ofício, as informações requisitadas. Baixo os autos acompanhados do ofício de informações,
já assinado. Providencie o cartório seu imediato encaminhamento, devidamente instruído com as páginas nele mencionadas, à
Exma. Sra. Desembargadora Relatora por e-mail (pág. 141). Junte-se aos autos os comprovantes de remessa, recebimento e
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leitura do e-mail. 2) Cumpra-se a determinação de fls. 108, com urgência, e se providencie a citação da requerida L. Int. - ADV:
LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO (OAB 296598/SP), CÉSAR AUGUSTO CARRA (OAB 317732/SP)
Processo 1010176-66.2015.8.26.0302 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - A.J.B.T. - Trata-se de ação cominatória ajuizada por A. J. B. T. em face do Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Estado de Saúde. Em síntese, alega ser portadora de “encefalopatia crônica infantil não progressiva associada a
crises epiléticas de difícil controle (CID 10-G93.4, G40.0 e G 80.0)”, necessitando de tratamento específico, conforme descrito na
inicial. Pois bem. Como é cedido, o fornecimento de medicamentos, insumos ou tratamentos específicos tem seu fundamento em
preceitos de índole fundamental constitucional, sendo também assegurado pelo direito infraconstitucional, no caso o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que prevê expressamente o direito à vida e à saúde (Art. 7º). Assim sendo, conclui-se que a matéria
ora em comento direito fundamental à saúde está inserida na órbita da Infância e da Juventude, com aplicação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o que afasta a competência deste Juízo para sua apreciação. Nesse sentido, aliás, o teor da Súmula
n. 68, aprovada pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “in verbis”: “Súmula 68: Compete
ao Juízo da Infância e da Juventude julgar as causas em que se discutem direitos fundamentais de crianças ou adolescentes,
ainda que pessoa jurídica de direito público figure no pólo passivo da demanda”. Destarte, reconheço a incompetência absoluta
deste Juízo para apreciação do presente Writ e determino a imediata remessa dos autos ao Juízo da Infância e da Juventude
desta comarca, fazendo-se as anotações de praxe no SAJ. Com urgência, providencie a serventia o necessário para remessa
dos autos ao Juízo competente. Intime-se. - ADV: LUIZ RENATO FOGAGNOLO (OAB 163817/SP)
Processo 1010176-66.2015.8.26.0302 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento
de Medicamentos - A.J.B.T. - Vistos. 1) Indefiro o pedido de tutela antecipada, pois ausentes os requisitos legais para sua
concessão. Com efeito, os documentos acostados aos autos não demonstram a existência de risco à vida ou à saúde da parte
autora caso o tratamento não lhe seja imediatamente disponibilizado. Inclusive, a receita que ampara o pedido (fls. 39), além
de não explicitar o real benefício do tratamento, foi elaborada há quase 10 meses. Nada há nos autos, portanto, a indicar o
perigo de dano irreparável ou o risco de frustração da prestação jurisdicional caso o pedido seja concedido ao final. Ademais,
considerando o alto valor do tratamento e o perigo de irreversibilidade quanto às prestações adiantadas para sua realização,
convinhável a oitiva da parte contrária. 2) Cite-se. 3) Sem prejuízo, informe a parte autora a profissão e os rendimentos do seu
genitor, comprovando o alegado. - ADV: LUIZ RENATO FOGAGNOLO (OAB 163817/SP)
Processo 1010208-71.2015.8.26.0302 - Mandado de Segurança - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - L.C.P. Vistos. Antes de analisar o pedido de liminar, concedo o prazo de 10 dias à autora para que emende a petição inicial, incluindo a
representante do Colégio Superação Ltda ME, Sra. Sandra Carolina Poztto, no polo passivo do presente Mandado de Segurança,
em substituição ao Secretário Estadual de Educação. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, tornem os autos
conclusos. Int. - ADV: MAYARA SILVESTRE CIPOLA (OAB 330151/SP)

JOSÉ BONIFÁCIO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000031-19.2016.8.26.0306
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Cesar Alexandre Machado Benites Me - Café com Açúcar
RECLAMADA : Márcia Chagas Costa
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000030-17.2016.8.26.0306
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Fátima Silva Villas Boas
ADVOGADO : 132894/SP - Paulo Sergio Bianchini
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000031-02.2016.8.26.0306
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: J.P.R.S.M.
ADVOGADO : 255541/SP - Mariana Oliveira dos Santos
EXECTDO
: V.M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000032-84.2016.8.26.0306
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Aterrio Transporte e Locaçao de Maquinas Ltda
ADVOGADO : 168427/SP - Marco Adriano Marchiori
REQDO
: Shark Máquinas para Construção Ltda
VARA:2ª VARA

Criminal
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Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000015-65.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 40/2015 - Adolfo
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000016-50.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 51/2015 - Ubarana
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Evando Carlos Ruiz
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000017-35.2016.8.26.0306
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : OF. 2769/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
AUTORA DO FATO
: Graziele Furtado de Jesus
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000018-20.2016.8.26.0306
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : OF. 2762/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
AUTOR DO FATO
: VANDERLEI TAVARES
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000019-05.2016.8.26.0306
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : OF. 2779/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
AUTOR DO FATO
: JOAO PEDRO BELIZARIO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000020-87.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 400/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000021-72.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 379/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Rodrigo Vieira da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000022-57.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 380/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Antonio Fernando Lima da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000023-42.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 381/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000024-27.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 376/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Claudemir Aparecido Carneiro
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000025-12.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 377/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : A APURAR
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000032-04.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 385/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Erivaldo Pereira dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000026-94.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 383/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000033-86.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 392/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Maurílio Silveira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000027-79.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 387/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : JULIANO CÉSAR RAIMUNDO
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0005581-63.2014.8.26.0306
CLASSE
:AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
IP-Flagr.
: 045/2014 - Ubarana
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Marlon Marcelino Martins Daniel
ADVOGADO : Rauf Abud Vitar
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000028-64.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 375/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.B.L.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000029-49.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 382/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.L.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000030-34.2016.8.26.0306
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 371/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : PAULO SANTOS CAMPOS
VARA:1ª VARA

JUNDIAÍ
Cível
Distribuidor Cível

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

266

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNDIAÍ EM 11/01/2016
PROCESSO :1000065-65.2016.8.26.0309
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Livio Tagliacarne Junior
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000066-50.2016.8.26.0309
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Ana Lúcia Tripichio Geraldo
ADVOGADO : 186631/SP - Ana Nizia Camargo Viana
INVTARDO
: João Batista Geraldo
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000067-35.2016.8.26.0309
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Marli Assoni
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000069-05.2016.8.26.0309
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: José Francisco Schmidt
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000070-87.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vivian Maria Ferreira Massagardi
ADVOGADO : 202129/SP - Juliana de Souza Campos
REQDO
: Mrv Engenharia e Participações S.a.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000072-57.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Elisete dos Santos
ADVOGADO : 210151/SP - América Savini
REQDO
: Living Panamá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000117-61.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Associação Vivenda Ltda
ADVOGADO : 279935/SP - Clayton João Infante
REQDA
: Luiza de Cássia Oliveira
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000119-31.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Naelcio Francisco da Silva
ADVOGADO : 134916/SP - Naelcio Francisco da Silva
REQDO
: Multransit Consultoria Especializada de Transito e Pontuação
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000122-83.2016.8.26.0309
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: Inês Marli Patelli Lorençon
ADVOGADO : 205425/SP - Andréa Ferrigatti Brahemcha
INVTARDO
: David Lorençon
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000123-68.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Ismael Claro de Almeida
ADVOGADO : 79365/SP - Jose Aparecido de Oliveira
REQDO
: BANCO FIBRA SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000124-53.2016.8.26.0309
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CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Ismael Claro de Almeida
ADVOGADO : 79365/SP - Jose Aparecido de Oliveira
REQDO
: Claro S.A.
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000125-38.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Clayton Nunes Barbosa
ADVOGADO : 347808/SP - Andrews Fernando Junhi Soares
REQDO
: Prefeitura Municipal de Jundiaí
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000126-23.2016.8.26.0309
CLASSE
:SOBREPARTILHA
REQTE
: Gonçala Maria de Lima
ADVOGADO : 260103/SP - Claudia Stranguetti
REQDO
: Odécio Palhari
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000128-90.2016.8.26.0309
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: J.V.S.
ADVOGADO : 218687/SP - Andreia Maria Martins Brunn
REQDO
: F.V.S.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000131-45.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.C.T.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: G.M.T.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000204-17.2016.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: J.S.S.
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDA
: K.L.H.M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000203-32.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROTESTO
REQTE
: Alexandre Dantas Fronzaglia
ADVOGADO : 101471/SP - Alexandre Dantas Fronzaglia
REQDO
: Macerata Administração e Participação Ltda.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000205-02.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Dario Rogério de Barros Moreira
ADVOGADO : 272837/SP - Celio Ciari Neto
REQDO
: Edison Luiz Becate Junior
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000206-84.2016.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Ibe Business Education de São Paulo Ltda.
ADVOGADO : 185967/SP - Simone Carolina Lopes de Farias
REQDO
: Diego Trindade
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000132-30.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: H.J.D.
REQDA
: M.A.B.T.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000207-69.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ibe Business Education de São Paulo Ltda.
ADVOGADO : 185967/SP - Simone Carolina Lopes de Farias
EXECTDO
: Alisson José de Sousa
VARA:6ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000133-15.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: M.R.R.J.
REQDO
: J.R.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000135-82.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 81762/SP - Luiz Joaquim Bueno Trindade
EXECTDO
: Solange Pereira Peghin
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000199-12.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROVIDÊNCIA
REQTE
: C.J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000208-54.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Fernando José Soares
ADVOGADO : 236301/SP - Antonio Carlos Lopes Devito
REQDO
: Claro S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000209-39.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: V.S.S.
ADVOGADO : 70209/SP - Vantuil de Oliveira Batista
REQDO
: R.S.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :0000201-79.2016.8.26.0309
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: G.R.E.C.P.E.F.G.C.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000152-21.2016.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Padovani & Padovani Representacao Comercial Ltda
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000153-06.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Durval dos Santos Marinheiro
ADVOGADO : 61889/SP - Armando Luiz Babone
REQDO
: Sermac Administradora de Consórcios Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000155-73.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Helio Rossi Junior
ADVOGADO : 318983/SP - Helio Rossi Junior
REQDO
: Tecnisa Consultoria Imobiliária Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000156-58.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Bruno Fantinatti Guimarães
ADVOGADO : 260232/SP - Rafael Gonzaga de Azevedo
REQDO
: Cyrela Mexico Empreendimentos Imobiliarios Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000179-04.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: José Laurindo de Sant Ana
ADVOGADO : 236751/SP - Claudio André Brunn
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO

:1000157-43.2016.8.26.0309
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Francislei de Olivera Leite
ADVOGADO : 79365/SP - Jose Aparecido de Oliveira
REQDO
: Municipio de Jundiaí
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000204-34.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Pedro Marchesin
REQDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000136-67.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Marcia Regina Aparecida Salles Costa
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000180-86.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Laurindo de Sant Ana
ADVOGADO : 236751/SP - Claudio André Brunn
REQDO
: Elio Duarte
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000202-64.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: IARA DA ROCHA
REQDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000158-28.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Hilda Bambans
ADVOGADO : 91057/SP - Edelise Helena Mariano Dumalakas
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000181-71.2016.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: K.N.
ADVOGADO : 117714/SP - Cecilia Tranquelin
IMPTDO
: S.E.M.J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000137-52.2016.8.26.0309
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: P.C.P.M.
REQDO
: C.M.M.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000182-56.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida Barra
ADVOGADO : 236751/SP - Claudio André Brunn
REQDO
: Banco Bradesco S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000183-41.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Carlos Monteiro de Oliveira
ADVOGADO : 236751/SP - Claudio André Brunn
REQDO
: Losango Promoções de Vendas Ltda
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000138-37.2016.8.26.0309
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.C.S.
REQDA
: L.M.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE

:1000159-13.2016.8.26.0309
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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REQTE
: Condomínio Di Florenza
ADVOGADO : 244807/SP - Dinalva Biasin
REQDA
: Leonilda Ribeiro Araujo Dadalto
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000213-76.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.T.P.
ADVOGADO : 243006/SP - Idalvo Camargo de Matos Filho
REQDA
: A.S.J.Z.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000160-95.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Fumas - Fundação Municipal de Ação Social (Judiaí)
ADVOGADO : 193300/SP - Simone Atique Branco
REQDA
: Daniele Cristina Barreto Favaro
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000210-24.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Doralice Alves Santana da Costa
ADVOGADO : 208784/SP - Karla Leandra Foffa Resende
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000139-22.2016.8.26.0309
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: C.A.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: C.F.Z.R.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000184-26.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Carlos Monteiro de Oliveira
ADVOGADO : 236751/SP - Claudio André Brunn
REQDO
: Banco Santander Brasil Sa
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000185-11.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : K.D.S.B.
ADVOGADO : 167044/SP - Marisa Augusto de Campos
ALIMENTANTE
: S.B.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000186-93.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rosana Anacleta Guido
ADVOGADO : 214975/SP - Anderson Roberto Florêncio Lopes
REQDO
: Fast Shop S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000211-09.2016.8.26.0309
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000140-07.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A.C.A.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: P.R.S.J.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000205-19.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Domingas dos Santos Brasil
REQDO
: Evolutime Comércio de Livros e Cursos Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EMBARGTE

:1000212-91.2016.8.26.0309
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
: Cbm Construções Ltda.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

271

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

ADVOGADO : 321568/SP - Thamy Ariadnne dos Santos
EMBARGDO : Clínica Arruda S/s Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000141-89.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.E.A.M.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: U.R.M.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000142-74.2016.8.26.0309
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: M.L.M.F.
REQDO
: O.S.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000161-80.2016.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Ibe Business Education de São Paulo Ltda.
ADVOGADO : 185967/SP - Simone Carolina Lopes de Farias
REQDA
: Licia Dourado Vasconcelos de Oliveira
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000162-65.2016.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Ibe Business Education de São Paulo Ltda.
ADVOGADO : 185967/SP - Simone Carolina Lopes de Farias
REQDO
: Cláudio Batista dos Santos
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000163-50.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS
REQTE
: Katia Regina Alves Feitoza
ADVOGADO : 230168/SP - Daniel Tejeda Quartuccio
REQDO
: Valtecir Almeida Dias
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000187-78.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.T.S.
ADVOGADO : 355151/SP - Julio Cesar da Silva
REQDO
: V.E.I.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000164-35.2016.8.26.0309
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Fundação Getulio Vargas
ADVOGADO : 185967/SP - Simone Carolina Lopes de Farias
REQDO
: Bruno Maion Garcia
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000144-44.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Daiane Martins Felix de Souza
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: MARCIO BARBOSA DOS SANTOS
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000189-48.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Daniel Aparecidodestro
ADVOGADO : 111453/SP - Simone Azevedo Leite Godinho
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000167-87.2016.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Vito Capobianco
ADVOGADO : 93201/SP - Jose Henrique Palmieri Gabi
REQDA
: Marcia Elias de Castro
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000168-72.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Chacara e Buffet Santa Terezinha Ltda Me
ADVOGADO : 276784/SP - Fernanda Cristina Valente
EXECTDA
: Jaqueline Marino Carra
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000145-29.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 81762/SP - Luiz Joaquim Bueno Trindade
EXECTDO
: Almeida Veiculos Multimarcas Ltda Me
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000169-57.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Antonio Marcos Semoline
ADVOGADO : 260103/SP - Claudia Stranguetti
REQDO
: Inss Instituto Nacional Seguro Social Em Jundiaí/sp Eloy Chaves
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000214-61.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Mario Mantuanelli
ADVOGADO : 137170/SP - Elisangela Bonequini Marcello
REQDO
: Antonio Gilmar de Freitas
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000190-33.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Anderson Grada
ADVOGADO : 111453/SP - Simone Azevedo Leite Godinho
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000215-46.2016.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: I.
ADVOGADO : 279690/SP - Tiago Carreira
REQDA
: C.M.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000191-18.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rubens Silviano da Silva
ADVOGADO : 111453/SP - Simone Azevedo Leite Godinho
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000216-31.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jorge Ferreira da Silva
ADVOGADO : 61889/SP - Armando Luiz Babone
REQDO
: Canopus Administradora de Consórcios Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000217-16.2016.8.26.0309
CLASSE
:NOTIFICAÇÃO
REQTE
: Alexandre Dantas Fronzaglia
ADVOGADO : 101471/SP - Alexandre Dantas Fronzaglia
REQDO
: Fazenda Municipal de Jundiaí
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000146-14.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Benedito Antônio Liba
ADVOGADO : 79365/SP - Jose Aparecido de Oliveira
REQDO
: Tim Celular S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
HERDEIRA
ADVOGADO

:1000218-98.2016.8.26.0309
:INVENTÁRIO
: Mariane Aparecida Sanguini Geraldo
: 144191/SP - Carmine Russo
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INVTARDO
: João Batista Geraldo
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000219-83.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.S.C.
ADVOGADO : 249682/SP - Celso Coan Casagrande Junior
REQDO
: S.C.M.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000147-96.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Alcides Pozzani
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: DANIEL POZZANI
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000220-68.2016.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: JOSE RITTO FILHO
ADVOGADO : 93201/SP - Jose Henrique Palmieri Gabi
REQDA
: Silvia Regina Fernandes
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000192-03.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: José Luiz Ferragut
ADVOGADO : 301774/SP - Gustavo Sesti de Paula
REQDA
: Juliana Ferragut
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000217-33.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Adriana Vitturi de Sousa
REQDA
: Leydiane Bignoto
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000221-53.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: P.P.C.
ADVOGADO : 163397/SP - Sílvia Regina Tresmondi
REQDO
: E.C.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000149-66.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luisa Pereira de Figueiredo
ADVOGADO : 300458/SP - Marilia Pereira de Figueiredo
REQDA
: Maria Aparecida Mazo Campaz
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000151-36.2016.8.26.0309
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: E.C.T.T.
ADVOGADO : 218687/SP - Andreia Maria Martins Brunn
REQDA
: J.B.P.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :0000218-18.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ricardo Luis da Silva Assis
REQDO
: Nextel Telecomunicações Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000193-85.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Fernando José Soares
ADVOGADO : 236301/SP - Antonio Carlos Lopes Devito
REQDO
: Liderprime Administradora de Cartões de Crédito Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000171-27.2016.8.26.0309
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Sueli Alves de Sá
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ADVOGADO : 358134/SP - Jessica Gisele da Silva
REQDO
: Adriana Pereira de Lima
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000221-70.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Adriana Vitturi de Sousa
REQDA
: Alessandra Ribeiro de Lima
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000172-12.2016.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Denis Parreira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000222-38.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: E.M.S.S.
ADVOGADO : 271674/SP - Aline Natalia Salles Molina Zonaro
EXECTDO
: R.F.S.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000173-94.2016.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: R.V.R.
ADVOGADO : 80070/SP - Luiz Oda
IMPTDO
: P.M.J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000174-79.2016.8.26.0309
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: K.G.O.S.
ADVOGADO : 301886/SP - Naiara Renata Ferreira Gonçalves
REQDA
: E.D.R.R.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000223-23.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alfa Arrendamento Mercantil S/A
ADVOGADO : 281283/SP - Caroline Terezinha Rasmussen da Silva
REQDO
: Município de Jundiaí
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000175-64.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : R.G.O.
ADVOGADO : 327296/SP - Priscila Gualagnone Simoes Pinto
ALIMENTANTE
: R.O.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000176-49.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Nelson Francisco dos Santos
ADVOGADO : 236751/SP - Claudio André Brunn
REQDO
: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/aspal - Industria
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000224-08.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: M.E.O.S.
ADVOGADO : 163397/SP - Sílvia Regina Tresmondi
REQDO
: E.R.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000225-90.2016.8.26.0309
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Vésper Transportes Ltda
ADVOGADO : 262040/SP - Edmar José Barrocas
REQDO
: Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO

:1000177-34.2016.8.26.0309
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CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: SUBSTRATO COMERCIO DEROUPAS EIRELI EPP
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000227-60.2016.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: M.I.S.
ADVOGADO : 279401/SP - Rosana Ioshimura do Amaral
IMPTDO
: S.M.E.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000178-19.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Manoel José de Oliveira Silva
ADVOGADO : 236751/SP - Claudio André Brunn
REQDO
: Suporte Serviços de Segurança Ltda
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000226-75.2016.8.26.0309
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: C.R.C.
ADVOGADO : 368532/SP - Bárbara Mendes Degani de Moraes
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000188-63.2016.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: SOROCRED - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 150793/SP - Marli Inácio Portinho da Silva
REQDO
: Wellington Castilho de Oliveira
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000202-47.2016.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Godoy e Baptistella Transportes e Logistica Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000201-62.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jorge Ferreira da Silva
ADVOGADO : 61889/SP - Armando Luiz Babone
REQDO
: Canopus Administradora de Consórcios S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000200-77.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: E.J.L.
ADVOGADO : 186574/SP - Luiz Antonio Pereira Schneider
REQDO
: D.S.L.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
PROCESSO :1000194-70.2016.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Fabiano de Morais Mendes
ADVOGADO : 314653/SP - Lucio Mauro Mosela
REQDA
: Amanda Cristina Souza e Oliveira
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000223-40.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alan Magiar Nascimento dos Santos
REQDO
: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000228-45.2016.8.26.0309
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: SANTANA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDO
: Benedito Vicente da Silva
VARA:4ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000229-30.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Nauzira Rocha Brito de Jesus
ADVOGADO : 242799/SP - Jean Carlo Missi
REQDO
: Prefeitura Municipal de Jundiaí
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000230-15.2016.8.26.0309
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Lourdes Bovolati da Costa
ADVOGADO : 261579/SP - Cinthia Santana da Cunha
REQDO
: Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.a.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000195-55.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: E.G.P.S.
ADVOGADO : 275253/SP - Fatima da Silva Barros
EXECTDO
: A.S.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000196-40.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 321140/SP - Mariana Mello Monzani Borges
EXECTDO
: Jose Teixeira dos Santos
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000199-92.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.R.F.
ADVOGADO : 293075/SP - Gustavo Alencar Leme
REQDO
: P.M.J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000198-10.2016.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: L.S.M.R.S.G.F.G.S.M.
ADVOGADO : 266162/SP - Priscila Vertoan
IMPTDO
: S.M.E.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000225-10.2016.8.26.0309
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: I.C.B.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000232-82.2016.8.26.0309
CLASSE
:DESPEJO
REQTE
: Vanda Maria Galetti de Oliveira
ADVOGADO : 231005/SP - Viviane Aguera de Freitas
REQDO
: Waldomiro Pereira da Silva
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000226-92.2016.8.26.0309
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: P.M.J.S.A.A.T.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :1000237-07.2016.8.26.0309
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: M.H.B.
ADVOGADO : 183795/SP - Alex Bitto
IMPTDO
: S.M.E.S.J.R.P.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELA ELAINE FÁVARO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

277

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

278

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0503/2015
Processo 0001689-32.2008.8.26.0606 (606.01.2008.001689) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Satelity Participações
Ltda - Jundsondas Poços Artesianos Ltda - Manifeste-se o Autor em face ao AR negativo de fls. 270 - Motivo: “Ausente 3 vezes”.
- ADV: LUIZ DOS SANTOS PEREZ (OAB 77553/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), FÁBIO FERREIRA DE
ALCÂNTARA (OAB 244057/SP), ROGERIO MARCEL DE OLIVEIRA (OAB 236483/SP), SAMANTHA DOMINGUES DE ARAUJO
(OAB 264037/SP)
Processo 0005445-23.2015.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 6314-30.2010 - JD. 1ª VARA DO FORO DA
COMARCA DE UBATUBA-SP) - MARCELA PINHEIRO DANTAS DE OLIVEIRA - ORESTES KAMIMOTO ME - - COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV - Vistos, Fls. 64/65 = Defiro. Cumpra-se, expeça-se novo mandado de intimação da
testemunha, com urgência. - ADV: PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO (OAB 253418/SP), LUIZ MENDES TADDEI DOS
REIS (OAB 215048/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZZO PASTRO (OAB 164650/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP), ADRIANO RICO CABRAL (OAB 131000/SP)
Processo 0005445-23.2015.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 6314-30.2010 - JD. 1ª VARA DO FORO DA
COMARCA DE UBATUBA-SP) - MARCELA PINHEIRO DANTAS DE OLIVEIRA - ORESTES KAMIMOTO ME - - COMPANHIA DE
BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV - Intimação à Co-Ré Ambev para recolher - com URGÊNCIA, diante da oitiva designada
(dia 17/02/2016, às 14h30) - a diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 70,65. - ADV: PAULO GUILHERME
DARIO AZEVEDO (OAB 253418/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ MENDES TADDEI DOS REIS
(OAB 215048/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZZO PASTRO (OAB 164650/SP), ADRIANO RICO CABRAL (OAB 131000/
SP)
Processo 0006274-48.2008.8.26.0309 (309.01.2008.006274) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- João Roberto Cypriano - Banco Carrefour S/A - Vistos, Anote-se o início do cumprimento de sentença. Fls. 195/196 = Intime-se
a (o) executada (o), via imprensa oficial, na pessoa do seu d. patrono constituído nos autos, para que efetue o pagamento da
importância de R$ 21.627,97, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento com a aplicação da multa de 10% (dez
por cento) prevista para o caso de inadimplemento, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos
do art. 475-J, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ERASMO RAMOS CHAVES JUNIOR (OAB 230187/SP), EDUARDO
CHALFIN (OAB 241287/SP), AMILCAR ZANETTI NEVES (OAB 222704/SP), LEANDRO IDELFONSO (OAB 257430/SP)
Processo 0010451-16.2012.8.26.0309 (309.01.2012.010451) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Sociedade Campineira de Educação e Instrução - PUCC - Autora retirar ofício já expedido ao Detran, on-line ou comparecendo
em cartório. - ADV: VINICIUS MARTINS DUTRA (OAB 69677/RS)
Processo 0011388-26.2012.8.26.0309 (309.01.2012.011388) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Panamericano S A - V. Cite-se o executado no endereço fornecido, providenciando o requerente o
recolhimento das custas devidas para a expedição de carta. Int. - ADV: MARCELO DE TOLEDO (OAB 282167/SP), NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0012240-89.2008.8.26.0309 (309.01.2008.012240) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco
Bradesco S A - Manifeste-se o Autor em face as pesquisas RENAJUD fls, 204/205 (que noticia um veículo em nome do executado)
e INFOJUD de fls. 206/208 que resultou negativa. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB
177709/SP)
Processo 0012660-70.2003.8.26.0309 (309.01.2003.012660) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Edna Silveira
de Lima - VISTOS. Na esteira da decisão de fls. 281, os honorários arbitrados ao avaliador, serão pagos com o produto da
venda. Intime-se o perito, para apresentação do laudo em 15 dias. Sem prejuízo, apresente o exequente o quadro demonstrativo
de haveres, devidamente atualizado. Após, expeça-se o necessário para o registro da penhora junto à circunscrição imobiliária
respectiva. Int. - ADV: FERNANDA FONTOURA PUPO NOGUEIRA (OAB 288732/SP), TATIANA CAMILA DE OLIVEIRA (OAB
225134/SP), MARIA CECILIA NAVARRO BARCARO (OAB 128632/SP)
Processo 0013396-68.2015.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 8104-05.2013 - 1ª VARA JUDICIAL DE VARZEA
PAULISTA SP) - FAMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - Intimação ao Réu para se
manifestar - com URGÊNCIA, diante da oitiva designada (dia 24/02/2016, às 14h30) - sobre a certidão (fls. 82) do Sr. Oficial
de Justiça, que noticia não haver localizado Sr. Edson Rodrigues no endereço fornecido, onde não mais residiria. - ADV:
CHRISTIANE NEGRI (OAB 266501/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)
Processo 0014583-39.2000.8.26.0309 (309.01.2000.014583) - Outros Feitos não Especificados - Edson Gabriel Coelho
Alamo e outros - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - V. Nada foi requerido. Retornem os autos
ao arquivo. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), MANUELA DE LIMA E
SILVA OLIVEIRA (OAB 147351/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)
Processo 0016759-63.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 0072448-76.2007.8.26) (processo principal 007244876.2007.8.26) - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Siprel Sistemas de Pre Moldados Ltda - Massa Falida BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - Vistos, Manifeste-se o credor, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito
em face do depósito noticiado às fls. 11, no valor de R$ 404,46. Deverá, ainda, esclarecer se o valor satisfaz integralmente o
seu crédito, para fins de extinção da execução. Int. - ADV: ATHOS CARLOS PISONI FILHO (OAB 164374/SP), ALESSANDRA
MARETTI (OAB 128785/SP)
Processo 0018451-05.2012.8.26.0309 (309.01.2012.018451) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto Posto
Renovar Ltda - Vistos, Aguarde-se manifestação dos interessados no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

279

JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP)
Processo 0018681-47.2012.8.26.0309 (309.01.2012.018681) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Adriano Erbolato Melo
- Jane Saldanha Diniz - Fls. 509/511 = Manifeste-se a perita judicial sobre a impugnação ao valor de seus honorários. Após,
voltem conclusos. Int. - ADV: HERICK BERGER LEOPOLDO (OAB 225927/SP), ANGELO JOSE SOARES (OAB 91774/SP)
Processo 0021435-69.2006.8.26.0309 (309.01.2006.021435) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João
Carlos Hutter - Autor retirar mandado já expedido ao serviço de registro de imóveis, devendo comparecer em e cartório. - ADV:
JOÃO CARLOS HUTTER (OAB 175887/SP)
Processo 0023024-23.2011.8.26.0309 (309.01.2011.023024) - Monitória - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A Manifeste-se o Autor em face aos AR’s negativos de fls. 132/133 - Motivo: “Mudou-se”. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0024090-77.2007.8.26.0309 (309.01.2007.024090) - Monitória - Cheque - Polipeças Comercial Ltda - V. Novamente
a autora protocola petição apócrifa. Assim, providencie a regularização (fls. 145/146 e 150). Após, voltem conclusos. Int. - ADV:
KELLY CRISTINA CARVALHO FERNANDES BACCALINI (OAB 246392/SP)
Processo 0024972-78.2003.8.26.0309 (309.01.2003.024972) - Procedimento Ordinário - Maria Donizete Rosa - Municipio
de Itupeva - Vistos. Para que o presente feito não se protraia no tempo, e sendo de rigor a realização de perícia médica, para
a aferição das ocorrências narradas pela parte autora em a inicial, que constituem os pontos controvertidos dessa relação
jurídica, e em se considerando que a perícia realizada pelo IMESC foi bastante deficiente, nomeio Perito do Juízo o Dr. PEDRO
CESARE CAVINI FERREIRA, que deverá ser intimado para que, em 05 (cinco) dias, apresente a estimativa de seus honorários,
justificando-se. Tais honorários serão oportunamente arbitrados e, com o desfecho da ação, ou serão carreados ao Estado se
for sucumbente na ação a parte que é beneficiária da Justiça Gratuita -, expedindo-se, nessa primeira hipótese, certidão em
favor do Perito, ou serão carreados à outra parte não beneficiária, caso seja a sucumbente, como se vê do seguinte julgado:
“Agravo de instrumento. Honorários periciais. Assistência judiciária. Ao Estado incumbe suportar as despesas com a perícia,
a final e se vencido o beneficiário, porquanto é seu dever a prestação de assistência judiciária aos necessitados”. (TJSP26a Câmara- rel. DES. RENATO SARTORELLI Data do julgamento: 16/06/08). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, a saber: “Assistência judiciária. Honorários de perito. Depósito prévio. A assistência judiciária
compreende isenção dos honorários de perito (Lei n. 1.060/50, art. 3o, V); é integral e gratuita. Desse modo, seu beneficiário
não se acha obrigado a depositar quantia alguma, respondendo pela remuneração o não beneficiário, se vencido, ou o Estado,
ao qual incumbe a prestação da assistência” (RSTJ 37/484). No mesmo sentido: RT 709/103 e JTJ 161/49. Em 05 (cinco) dias,
faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e o oferecimento de quesitos pertinentes, sob pena de preclusão. Consigno
desde logo que, no caso de eventual indicação de assistentes técnicos, terão estes o prazo comum de 10 (dez) dias para
oferecimento de seus pareceres, contados da data da intimação das partes quanto à juntada do laudo pericial, também sob pena
de preclusão. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do laudo, a contar da data em que o Perito for intimado
para início dos trabalhos. Ressalto que, caso os documentos existentes nos autos não sejam suficientes à realização da perícia,
deverá o Perito procurar obtê-los junto às partes ou, eventualmente, solicitar ao Juízo que determine a sua regular exibição.
Oportunamente será designada audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CARLOS PINTO RIBEIRO
(OAB 107817/SP), ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP), VANUSA APARECIDA DE OLIVEIRA FREIRE (OAB 168795/SP),
ROSANA BATISTA GROSSO (OAB 182962/SP)
Processo 0029577-52.2012.8.26.0309 (309.01.2012.029577) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Propala Agropecuária
Ltda - Vistos. Fls. 731/732 = Defiro o prazo requerido. Aguarde-se. Int. - ADV: MARIANGELA MOLINA BOTÓ (OAB 84693/SP),
NELSON PICCHI JUNIOR (OAB 149499/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), CLAUDINEI APARECIDO PELICER
(OAB 110420/SP), DÉBORA CRISTINA STABILE MOREIRA (OAB 260369/SP), UNIÃO (OAB 335204/SP), ALEXANDRE
HONIGMANN (OAB 198354/SP)
Processo 0029622-56.2012.8.26.0309 (309.01.2012.029622) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL - MULTICARTEIRAS
- Manifeste-se o Autor em face à pesquisa de endereço via sistema INFOJUDde fls 59/60. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA
DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO
(OAB 283065/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)
Processo 0030766-65.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030766) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Carlos Augusto
Mammana - Higieclean Industrial Cio Serviços Higienização Ltda e outros - Autor: 1 - Retirar edital já expedido, on-line ou
comparecendo em cartório, para publicação na imprensa local. 2 - Providenciar recolhimento da verba de R$ 381,22 referente a
2723 caracteres (guia FEDTJ - cód. 435-9) para publicação na Imprensa Oficial. - ADV: ALEXANDRE CARRERA (OAB 190143/
SP), REGIANE DE FATIMA PEREIRA BOAVENTURA (OAB 318794/SP)
Processo 0030902-62.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030902) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRAS
- Vistos. Fls.103 = Proposta a ação em 09/2012, até o momento o autor não providenciou a citação do Requerido, ultrapassado,
em muito, o prazo previsto no art. 219, § 3º do C.P.C, a presente arrasta-se, com vários pedidos e deferimentos de expedição
de Ofícios e prazos na tentativa de localização, o que poderia ser simplesmente supridos com a citação Editalícia, não requerida
até a presente data. Assim, defiro o prazo improrrogável de 30 dias. Decorridos, no silêncio, voltem conclusos para extinção.
Int. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
(OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)
Processo 0037664-65.2010.8.26.0309 (309.01.2010.037664) - Procedimento Ordinário - Cheque - Super Truck Comercio de
Veiculos Ltda - VALDIR SFORNI - Vistos, Fls. 128: Defiro a requisição de informações através do sistema INFOJUD, na tentativa
de localizar o atual endereço do(a) requerido(a). Providencie-se. Int. - ADV: KARIN PALHARES KOPER (OAB 216956/SP),
NATHALIE CAMARINHA QUEIROZ (OAB 189874/SP), HELEN CAPPELLETTI DE LIMA (OAB 187199/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

280

Processo 0037664-65.2010.8.26.0309 (309.01.2010.037664) - Procedimento Ordinário - Cheque - Super Truck Comercio
de Veiculos Ltda - VALDIR SFORNI - Manifeste-se o Autor em face á pesquisa de endereço realizada via sistema INFOJUD de
fls. 132/134. - ADV: NATHALIE CAMARINHA QUEIROZ (OAB 189874/SP), HELEN CAPPELLETTI DE LIMA (OAB 187199/SP),
KARIN PALHARES KOPER (OAB 216956/SP)
Processo 0039399-70.2009.8.26.0309 (309.01.2009.039399) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco Itaú S/A - Silver
Car Comercio de Veiculos Ltda e outro - Vistos, Manifeste-se a(o) Exequente, no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito
em termos de prosseguimento, em face do decurso de prazo para o(a) devedor(a) pagar voluntariamente a dívida. Decorrido,
no silêncio, aguarde-se manifestação no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: FELIPPE CARLOS DE SOUZA
(OAB 268240/SP), BICHIR ALE BICHIR JUNIOR (OAB 276756/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), MARIA ELISA
PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0039982-21.2010.8.26.0309 (309.01.2010.039982) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Itau S/A - V. Fls. 158 = Indefiro, por tratar-se de autos físicos. Assim, diligencia o exequente em cartório, requerendo o
que de direito em prosseguimento. Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), GISELE MERLI MARTINS
DE SOUZA (OAB 215018/SP)
Processo 0042482-26.2011.8.26.0309 (309.01.2011.042482) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Itamaraca - Mirna Orsi Almeida Gomes e outro - Vistos, Nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e a O.A.B., comprove o Procurador nomeado, a ratificação do pedido de renúncia feito junto à Defensoria.
Prazo de 10 dias. Até a respectiva comprovação, a renúncia, em tese não pode ser aceita, ficando o nobre Procurador conveniado,
vinculado ao Processo. Sem prejuízo, especifiquem as partes, em 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando,
objetivamente, sua relevância e pertinência, sob pena de indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da
lide. Int. - ADV: FLÁVIO MARTINS BONILHA (OAB 280150/SP), TATIANA CRISTINA SACCOMANI SANTOS (OAB 214649/SP),
ADEMAR SACCOMANI (OAB 47867/SP), MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 3000411-21.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA. - Manifeste-se o Autor em face ao AR negativo de fls. 90 - Motivo: “Ausente 3 vezes”. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI
(OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELA ELAINE FÁVARO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016 - Digital
Processo 1000112-39.2016.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Obrigações - N.M. - Vistos. NICOLE MODA (menor
impúbere), representada por sua mãe TAYANE CARLA ALVES, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de liminar contra
MARCOS MODA JÚNIOR, sustentando, em síntese, que no bojo dos autos sob o nº 0029208-58.2012 (processo ordinário de
guarda), ficou acordado entre as partes, entre outros pontos, que as partes arcarão com todas as despesas da menor igualmente,
incluindo-se aquelas referentes às mensalidades escolares em colégio privado. Assinala, outrossim, que em meados de 2015,
acordaram que tudo o que fosse pago integralmente por um deles no ano, seria pago na totalidade pelo outro no ano seguinte
e isso ocorreu com o Colégio Padre Anchieta, onde a menor estuda. Disse que sua mãe pagou a matrícula e as mensalidades
do ano de 2015, com a promessa de que em 2016 estas despesas seriam pagas pelo réu; porém o mesmo se esquivou da
obrigação, sugerindo que sua filha retornasse à escola pública. Com essas considerações, e assinalando que este fato será
prejudicial ao seu aprendizado, requereu a concessão da liminar inaudita altera parte, perseguindo de plano a determinação
para que o réu assuma a responsabilidade avençada e efetue o pagamento da matrícula e mensalidades que se vencerem ao
largo desta demanda, sob pena de multa diária, a citação e julgamento final de procedência, tornando-se perene a medida
concedida initio litis, com os consectários legais daí advindos. Com a inicial (fls. 01/13), juntou os documentos reproduzidos a fls.
14/45. Relatados. FUNDAMENTO E DECIDO. Descumprido o pacto celebrado em acordo perante a E. 2ª Vara da Família e das
Sucessões, a questão não deixou de ter natureza familiar, a ensejar o pedido de cumprimento daquilo tudo que foi acordado, até
que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, o que remanesce também a questão de cunho obrigacional. Portanto, a competência
para o cumprimento da sentença é funcional e absoluta e é do juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, nos
termos do disposto no artigo 475-P, inciso II, do Código de Processo Civil, que possui correspondência com o artigo 575, inciso
II, do mesmo Diploma Legal, verbis: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II o juízo que processou a
causa no primeiro grau de jurisdição Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: II - o juízo que
decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Desta feita, enquanto não efetivado o cumprimento total do acordo homologado
por sentença transitada em julgado na Vara de Família e Sucessões, justifica-se o processamento da ação de obrigação de
fazer perante o juízo especializado. Nesse sentido tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos
análogos: “Conflito Negativo. Vara de Família e Vara Cível Título executivo judicial. Execução de obrigação de fazer resultante
de acordo homologado nos autos de reconhecimento e dissolução de união estável. Circunstância que não retira a competência
do Juízo da Família e Sucessões. Competência determinada em função do título, com base no artigo 575, II, do Código de
Processo Civil. Competência do Juízo suscitado (1ª Vara da Família e das Sucessões de Diadema)” (Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Câmara de Direito Privado, CC nº 0459062-57.2010.8.26.0000 nº 994.09.226074-2 (182.443.0/0), Rel.
Des. Martins Pinto, j. 18/01/2010). Do exposto, DECLINO da competência para apreciar e julgar o presente feito, estribado nas
razões alhures mencionada e por via reflexa, DETERMINO a remessa dos autos a E. 2º Vara da Família e das sucessões desta
Comarca, com as cautelas de praxe e com as nossas homenagens, anotando-se e dando baixa no Distribuidor. Por derradeiro,
em não sendo este o entendimento daquele DD Juízo, desde já suscito o conflito negativo de competência, a ser dirimido pela
Egrégia Superior Instância, pelos motivos suso reproduzidos. Expeça-se o necessário com a urgência que o caso requer. - ADV:
AUGUSTO CARLOS ZANOTTO (OAB 333332/SP)
Processo 1000459-77.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - ITAPEVA II FUNDO DE
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INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - Vistos. Providencie o autor, em 05 (cinco) dias, o
recolhimento das verbas de condução do oficial de justiça. Após, desentranhe-se o mandado, para integral cumprimento,
aditando-o com o novo endereço indicado às fls. 102. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME
FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)
Processo 1000520-64.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais HELENO ALVES - Vistos. Fls. 115/117: Concedo o prazo de cinco dias para regularização da representação processual do réu.
Após, tornem conclusos para homologação do acordo. Int. - ADV: ADILSON NERI PEREIRA (OAB 244484/SP), EZIQUIEL VIDAL
CARDOZO (OAB 299101/SP), THAIS CRISTINA BRIGATO NUNES (OAB 312438/SP)
Processo 1000952-20.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização DAGOBERTO TELLES COIMBRA - Vistos. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada,
para que seus sócios passem a integrar o pólo passivo da demanda e respondam pela presente execução. É cediço que a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica consiste em medida excepcional, cuja concessão somente se justifica
quando caracterizada, no caso concreto, uma das hipóteses legais. Ocorre que não se verificam nos autos - nem foram aduzidos
objetivamente pela parte exequente - elementos suficientes a ensejar o deferimento do pedido formulado. Cuida-se de medida
extrema cujo pleito deve atender ao disposto no artigo 50 do Código Civil, que exige demonstração do abuso de personalidade
jurídica, na esteira de toda a Teoria Maior da disregard doctrine. Por tais razões, por ora, indefiro o pedido, pois a quaestio juris
em questão não admite tão drástica medida. Intime-se. - ADV: LUCAS HALLEI SOLDANI (OAB 244528/SP), MARCOS AURELIO
DA SILVA PRATES (OAB 256592/SP)
Processo 1001253-30.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - VILSON VIANA DA SILVA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Fls. 150: Intimem-se as partes da data designada pelo perito
judicial nomeado, Dr. FRANCESCO DEHÒ, para a realização da vistoria técnica ambiental nas dependências da empresa CASA
BAHIA COMERCIAL LTDA. (dia 17/02/2016, às 08h30min.). Intime-se pessoalmente o autor para acompanhamento e oficie-se
ao setor competente da empresa para que forneça as cópias dos documentos solicitadas pelo expert por ocasião da realização
da perícia. Providencie-se e intime-se. Int. - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP), ELISA ALVES
DOS SANTOS LIMA (OAB 124688/SP)
Processo 1001456-60.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - Manifeste-se o Autor em face à certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 77, devolvida sem cumprimento. - ADV: MARCELO
DE TOLEDO (OAB 282167/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 1001886-75.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - DANIEL BREQUINI NOBOA DE
CAMARGO - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - Intimação ao Autor para se manifestar - com URGÊNCIA, diante da
audiência de instrução e julgamento já designada (dia 18/02/2016, às 14h00) - sobre o AR negativo de fls. 135, que noticia que
a testemunha arrolada mudou-se do endereço informado. - ADV: MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1001971-95.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Vistos. Fls. 88: Remeto o autor ao despacho de fls. 88, devendo comprovar a cessão de crédito documentalmente nos
autos. No silêncio, intime-se nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA
DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI
(OAB 71318/SP)
Processo 1002048-07.2013.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Marcelo Franceschini e outro - Vistos.
Providenciem os autores, em 05 (cinco) dias, o recolhimento das verbas de condução do oficial de justiça. Após, desentranhe-se
o mandado, para integral cumprimento, aditando-o com os novos endereços indicados às fls. 100. Int. - ADV: BRENO PEREIRA
DA SILVA (OAB 104454/SP)
Processo 1003557-02.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Paulo Souza dos Santos Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 151: Intimem-se as partes da data designada pelo perito judicial nomeado,
Dr. FRANCESCO DEHÒ, para a realização da vistoria técnica ambiental nas dependências da empresa VIA VAREJO S/A. (dia
09.03.2016, às 8:30 horas). Intime-se pessoalmente o autor para acompanhamento e oficie-se ao setor competente da empresa
para que forneça as cópias dos documentos solicitadas pelo expert por ocasião da realização da perícia. Intime-se. - ADV:
VLADIMILSON BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP), DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1003725-04.2015.8.26.0309 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Alexandre Nelson
Tulli - Vistos. Fls. 111: Cite-se a corré no endereço indicado. Expeça-se o necessário. - ADV: RENATA GARCIA CHICON (OAB
255459/SP)
Processo 1004167-38.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A Vistos. Fls. 117: Expeça-se carta precatória à Comarca de Bragança Paulista - SP, cuidando o exequente de sua instrução e
encaminhamento, comprovando a distribuição oportunamente nos autos. Providencie-se e intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)
Processo 1004254-23.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial das
Pedras - Intimação ao Autor para recolher - com URGÊNCIA, diante da audiência designada (dia 22/02/2016, às 10h40) - a taxa
referente à citação postal, observando que são duas Rés. - ADV: ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)
Processo 1004315-78.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - Hailton Vicente Coelho Bueno C.F.C.M.J. - - F.M.C.B. - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do expert do Juízo relativo aos seus honorários
depositados às fls. 347. Manifestem-se as partes em face do laudo pericial apresentado às fls. 356/384. Providencie-se e
intimem-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), JOSE HAMILTON PIEROTI MIGUEL (OAB 30829/SP),
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MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1004933-91.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - VISTOS, ETC. Em ação de Busca e Apreensão as partes BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MARCELO FERREIRA compuseram-se e pediram a homologação do acordo
de fls. 66/71. RELATADO. O acordo não infringe norma vigente, nem vai além do âmbito de disponibilidade das partes. Assim,
para que adquira força de título judicial, homologo a vontade dos litigantes, instrumentalizada a fls. 66/71. Em consequência,
fica extinto o processo com base no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Providencie-se o desbloqueio do veículo
objeto da demanda através do sistema RENAJUD, com urgência. Após, procedam-se às anotações relativas à extinção do
feito e arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. P.R.I.C. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP),
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)
Processo 1005007-77.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Miguel Jorge Andrade - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls. 179: Intimem-se as partes da data designada pelo perito judicial
nomeado, Dr. FRANCESCO DEHÒ, para a realização da vistoria técnica ambiental nas dependências da empresa ROCA BRASIL
LTDA. (dia 10.03.2016, às 8:30 horas). Intime-se pessoalmente o autor para acompanhamento e oficie-se ao setor competente
da empresa para que forneça as cópias dos documentos solicitadas pelo expert por ocasião da realização da perícia. Intime-se.
- ADV: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA (OAB 333911/SP), VLADIMILSON BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP)
Processo 1005168-58.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - Vistos. Fls. 47: Defiro a requisição de informações através
dos sistemas INFOJUD, BACEN-JUD e RENAJUD, mediante o prévio recolhimento da taxa judiciária prevista no Provimento
CSM nº 2.195/2014, disponibilizado no DJE de 08/08/2014 (Guia FEDTJ Código 434-1 R$ 12,20). Quanto ao sistema SIEL,
deverá a autora fornecer outros dados qualificadores do réu (data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor, etc). Intime-se
e providencie-se. - ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP)
Processo 1005507-46.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1008253-81.2015.8.26) - Cautelar Inominada - Medida
Cautelar - Vera Lucia Marchesini Lemos - - LUIZ CARLOS LEMOS - VISTOS, ETC. LUIZ CARLOS LEMOS e VERA LÚCIA
MARCHESINI LEMOS moveram a presente Medida Cautelar Incidental (Ação Declaratória n. 1008253-81.2015.8.26.0309 em
apenso) contra JOCELINO TEÓFILO. A fls. 103 os autores requereram a extinção do feito, tendo em vista o desaparecimento do
interesse de agir do réu nos autos da ação principal (Processo n. 1452/2007). A ação perdeu o objeto com o levantamento pelos
autores dos valores bloqueados nos autos do Processo n. 1452/2007. Com efeito, JULGO EXTINTAS ambas as ações (cautelar
e declaratória), com fundamento no artigo 267, inc. VI, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, na forma
da Lei. Arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. P.R.I.C. - ADV: GERALDO ROCHA LEMOS (OAB 111790/SP), VALCIR
MARTINHAGO (OAB 111047/SP)
Processo 1005558-91.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MANOEL LUCAS JÚNIOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls. 85: Intimem-se as partes da data designada pelo perito judicial
nomeado, Dr. FRANCESCO DEHÒ, para a realização da perícia médica no autor (dia 17/03/2016, às 16h00min., no consultório
médico localizado na Rua Anchieta, 670, 2º andar, sala 23, Centro, Jundiaí - SP. Intime-se pessoalmente o autor para
comparecimento e para que apresente os documentos solicitados pelo expert. Providencie-se. - ADV: GUSTAVO DUARTE NORI
ALVES (OAB 196681/SP), ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP)
Processo 1005627-60.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A. - Vistos.
Em sede de Juízo de Admissibilidade, recebo o recurso de apelação da Autora de fls. 186/196, posto que tempestivo e isento do
recolhimento das custas de preparo, em ambos os efeitos, e determino a abertura de vista para contrarrazões. Após, subam os
autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com as nossas homenagens e as cautelas de estilo. Int. - ADV: MAURO ALVES DE
ARAUJO (OAB 88801/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR
(OAB 142452/SP)
Processo 1005654-43.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Valdemir Tozzo - Vistos. Manifestemse as partes sobre o ofício de fls. 191/192. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: EDUARDO PENA DE MOURA FRANÇA (OAB
138190/SP), FELIPE SALGUEIRO ARAUJO (OAB 286143/SP), DENILSON CESAR GOMES DE LIMA (OAB 274942/SP)
Processo 1005902-72.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Diego Soares de Abreu Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Fls. 67/76: Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre o laudo
apresentado. Int. - ADV: LUIS ERIVAN DE SOUSA PINHEIRO (OAB 314463/SP), HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO (OAB
236055/SP)
Processo 1006055-71.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cancelamento de vôo - Gustavo Pazzini da Silva e
outro - AMERICAN AIRLINES INC. - Vistos. Digam as partes, em 05 (cinco) dias, sobre as provas que pretendem produzir,
especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que desistiram daquelas
pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse na realização de
audiência de conciliação a ser realizada pela Mediadora desta Vara. Int. - ADV: CARLA CHRISTINA SCHNAPP (OAB 139242/
SP), GUILHERME BRITES (OAB 292767/SP)
Processo 1007166-61.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - Vistos. Fls. 97/98: Aguarde-se por 90 (noventa) dias pelo integral cumprimento da deprecata, diligenciando o exequente e
comprovando oportunamente nos autos. Anote-se e intime-se. - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Processo 1008483-26.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Condomínio Cores do Japi Vistos. Fls. 57: O feito tramita pelo rito sumário, com audiência designada para o próximo dia 02 de fevereiro. Nada a prover,
portanto. Int. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP), ALESSANDRA MITIKO SHINOBARA (OAB
314271/SP)
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Processo 1008700-06.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - SANDRA REGINA PIVI COLLUCCI - MONGERAL
AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - Vistos. Em sede de Juízo de Admissibilidade, recebo o recurso de apelação da
Autora de fls. 126/138, posto que tempestivo e devidamente preparado (fls. 139/141), em ambos os efeitos, e determino a
abertura de vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com as nossas homenagens e
as cautelas de estilo. Int. - ADV: HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES (OAB 180315/SP), RAFAEL PIVI COLLUCCI (OAB
263208/SP)
Processo 1009166-63.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.F.C.F.I. - Manifeste-se o Autor em
face à certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 41. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1009632-28.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A Manifeste-se o Autor em face à certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 84. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS
(OAB 253676/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1009766-84.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT - Valdeir
Monzani - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls. 61: Intimem-se as partes da data designada pelo
perito judicial nomeado, Dr. FRANCESCO DEHÒ, para a realização da perícia médica no autor (dia 17/03/2016, às 15h15min.,
no consultório médico localizado na Rua Anchieta, 670, 2º andar, sala 23, Centro, Jundiaí - SP. Intime-se pessoalmente o autor
para comparecimento e para que apresente os documentos solicitados pelo expert. Intime-se. - ADV: DALILA FERNANDES
SANTOS (OAB 343265/SP), EDINILDA DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 262986/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB
124866/SP), VLADIMILSON BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP)
Processo 1009880-23.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Coisas - José Maria dos Santos e outro - Vistos. Cite-se e
intime-se a empresa ré no endereço informado às fls. 54, consignando-se as advertências do §2º do artigo 277 do CPC, com a
nova redação dada pela Lei nº 9.245/95. Int. - ADV: VIRGILIO SANTOS PEREIRA (OAB 358608/SP), JOSÉ ELIAS FELICIANO
(OAB 358650/SP)
Processo 1009931-68.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO
MÉDICO-ODONTOLÓGICO DR. JAYME RODRIGUES - Manifeste-se o Autor em face à certidão, parcialmente positiva, do Sr.
Oficial de Justiça de fls. 43. - ADV: NAELCIO FRANCISCO DA SILVA (OAB 134916/SP)
Processo 1010531-89.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa Permanente - EDMAR JOSÉ
DE SANTANA - INSS - Vistos. Fls. 46: Intimem-se as partes da data designada pelo perito judicial nomeado, Dr. FRANCESCO
DEHÒ, para a realização da perícia médica no autor (dia 14/03/2016, às 13h00min., no consultório médico localizado na Rua
Anchieta, 670, 2º andar, sala 23, Centro, Jundiaí - SP. Intime-se pessoalmente o autor para comparecimento e para que apresente
os documentos solicitados pelo expert. Providencie-se. - ADV: PALOMA DOS REIS COIMBRA DE SOUZA (OAB 247179/SP),
SEBASTIAO CARLOS MONTREZOL (OAB 78780/SP), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO (OAB 93547/SP)
Processo 1011392-75.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento - MANUEL FERNANDO CLEMENTINO - Manifeste-se o Autor em face à certidão do Sr. Oficial de
Justiça de fls. 36, devolvida sem cumprimento. - ADV: JOSE CARLOS PELAES LEATI (OAB 117109/SP), MOISES BATISTA DE
SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 1011643-93.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - RUDY EVERTON DE OLIVEIRA SILVA
- Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT - Vistos. Fls. 79/80: Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre a
estimativa de honorários formulada pelo perito nomeado. Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP),
JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP)
Processo 1012410-97.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MORADA DO SOL - Vistos. Fls. 53: Expeça-se folha de rosto, anexando-se ao mandado já expedido e arquivado em cartório,
para o integral cumprimento, no novo endereço fornecido. Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP)
Processo 1012489-76.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - P.A.M. - Vistos. As medidas
pedidas como liminar se prejudicam em demanda de conhecimento, justamente por não dispor a parte de título executivo. Ora,
o que se pede, a rigor, é análogo ao arresto, que exige título executivo. Sem liminar, citem-se. Cumpra-se, intimando-se. - ADV:
LUIS FERNANDO IERVOLINO DE FRANÇA LEME (OAB 239164/SP), LIVY LANHI FERNANDES SERRA (OAB 230277/SP),
TATIANA CAMILA DE OLIVEIRA (OAB 225134/SP), ROQUE FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP)
Processo 1012555-27.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANIF BANCO
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A - Vistos. Fls. 94/95: Regularize o réu, no prazo de cinco dias, sua representação
processual. Sem prejuízo, manifeste-se o autor, no prazo de cinco dias, requerendo o que de direito. Int. - ADV: FABIANO
SALINEIRO (OAB 136831/SP)
Processo 1012726-13.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Rosa Cristina
Gonçalves Solsi e outros - Vistos. Acolho a manifestação ministerial de fls. 106. Fls. 101/102: Conforme já consignado às fls.
99, a presente ação é isenta de custas. Quanto às despesas processuais, as mesmas são devidas, não estando abrangidas no
diferimento constante do dispositivo legal apontado pelos credores. Assim, deverão comprovar o recolhimento das taxas postal
e de impressão da contrafé, em 05 (cinco) dias. Após, cite-se e intime-se o executado para pagamento da quantia reclamada
(demonstrativo de fls. 24), acrescida dos honorários advocatícios de 10% ora arbitrados, no prazo de quinze dias, sob pena de
ser acrescida multa de 10% (art. 475, J, do Código de Processo Civil), e posterior penhora. No mesmo prazo poderá apresentar
impugnação, nos termos do art. 475-J, § 1º do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: THIAGO
GUARDABASSI GUERRERO (OAB 320490/SP)
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Processo 1013032-79.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Alexandre Dantas Fronzaglia - Macerata
Administração e Participação Ltda. e outro - Alexandre Dantas Fronzaglia - 1) Intimação às partes de que foi designado o próximo
dia 17/05/2016, às 11h15min, para realização de audiência de conciliação, a qual será realizada pela conciliadora desta Vara. 2)
Intimação ao autor para que se manifeste sobre a contestação e documentos apresentados pela corré Macerata Administração e
Participação Ltda (fls. 3357/3429). - ADV: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP), ANA CLAUDIA PAES WITZEL
(OAB 346451/SP), LUCIANA NAZIMA (OAB 169451/SP)
Processo 1013520-34.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Gilberta Pereira de Oliveira - Neula Garcia
Moreira - Vistos. Digam as partes, em 05 (cinco) dias, sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando
a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram
genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse na realização de audiência de conciliação a
ser realizada pela Mediadora desta Vara. Int. - ADV: CARLA SCHIAVO FIORINI (OAB 346643/SP), GUILHERME BRITES (OAB
292767/SP)
Processo 1014015-15.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes ENOQUE JOÃO DOS SANTOS, - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Vistos. Fls. 115/116: Manifeste-se a ré, no prazo de cinco dias,
sobre a proposta de acordo apresentada pelo autor. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: GUSTAVO CHAGAS (OAB 343172/SP),
THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 1014407-86.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Associação - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESERVA
DA SERRA - Manifeste-se o Autor em face à certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 77. - ADV: MAURO WAITMAN
(OAB 206306/SP), RODRIGO LO BUIO DE ANDRADE (OAB 207617/SP)
Processo 1014913-28.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Viviane Oliveira Lourenço - GAFISA
SPE 123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - Vistos. Fls. 212/217: Nos termos do artigo 398 do CPC, manifeste-se
a autora no prazo de cinco dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: RODRIGO MOURA FARIA VERDINI (OAB 107477/RJ),
RENATA FARIAS ARAUJO (OAB 294166/SP), RAQUEL GOMES VALLI HONIGMANN (OAB 253436/SP)
Processo 1015183-86.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Vistos. Fls. 77/84: À vista da comprovação da cessão do crédito objeto desta ação, procedam-se às devidas anotações
retificando o polo ativo da demanda para OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, inclusive no que se refere
a alteração da representação processual. Int. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER
CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 1016127-88.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Djaniro de Souza Azevedo
- INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls. 158: Intimem-se as partes da data designada pelo perito
judicial nomeado, Dr. FRANCESCO DEHÒ, para a realização da vistoria técnica ambiental nas dependências da empresa VIA
VAREJO S/A. (dia 09/03/2016, às 9:00 horas). Intime-se pessoalmente o autor para acompanhamento e oficie-se ao setor
competente da empresa para que forneça as cópias dos documentos solicitadas pelo expert por ocasião da realização da
perícia. Intime-se. - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP), VLADIMILSON BENTO DA SILVA
(OAB 123463/SP)
Processo 1016185-23.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - ‘Banco Itaucard S/A - Vistos. Fls. 35:
Cobre-se o mandado expedido independentemente de cumprimento. Após, tornem conclusos para apreciação do pedido de
extinção do feito. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1016445-03.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Banco Bradesco S/A - Vistos.
Providencie o exequente o recolhimento de mais duas diligências. Após, citem-se os executados para efetuarem o pagamento
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora, e intimem-se para oposição de embargos, independentemente de penhora,
depósito, ou caução, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Para a hipótese
de não oposição de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. No caso de integral pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do CPC). Intimem-se. - ADV:
FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 1016511-17.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Itau Unibanco S/A - Vistos. Fls.
69: Defiro o bloqueio do bem objeto da ação através do sistema RENAJUD. Providencie-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES
SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1017082-51.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - Manifeste-se o Autor em face à certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 50. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA
(OAB 225241/SP)
Processo 1017325-92.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Manifeste-se o Autor em face à certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 32, devolvida
sem cumprimento. - ADV: FERNANDO DIAS QUINELLI (OAB 325262/SP)
Processo 1017347-53.2015.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - José Antônio Simensatto Vistos. Em ação DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO as partes JOSÉ ANTONIO SIMENSATTO e MENESIO PINTO CUNHA
JUNIOR compuseram-se e pediram a homologação do acordo de fls. 20/21. RELATADO. O acordo não infringe norma vigente,
nem vai além do âmbito de disponibilidade das partes. Assim, para que adquira força de título judicial, homologo a vontade dos
litigantes, instrumentalizada a fls. 20/21. Em consequência, fica extinto o processo com base no artigo 269, III, do Código de
Processo Civil. Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Aguarde-se no arquivo o
termo final do prazo de pagamento. P.R.I.C. - ADV: JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP)
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Processo 1017384-80.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Propriedade - Édi Carlos Alves Barcelos e outro - Vistos.
Ao Cartório do Distribuidor para a correção da classe processual. No mais, para a apreciação do pedido de gratuidade da Justiça,
deverão os autores apresentarem comprovantes atualizados de seus rendimentos, comprovando que as despesas superam as
receitas, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: JESAIAS ROMANHA (OAB 341028/SP)
Processo 1017705-18.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Friuna Alimentos Ltda - Vistos.
Certidão retro. Providencie a exequente a regularização de sua representação processual, no prazo de cinco dias. No mesmo
prazo, efetue o recolhimento de mais uma diligência. Com o cumprimento dos ítens supra, cite-se o executado para efetuar
o pagamento no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora, e intime-se para oposição de embargos, independentemente
de penhora, depósito, ou caução, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Para
a hipótese de não oposição de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. No caso de integral
pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do CPC). Intimemse. - ADV: LICIA DUARTE VAZ (OAB 284683/SP)
Processo 1017713-92.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Unimed Jundiai Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda - Vistos. Providencie o (a) autor (a) o recolhimento da verba de reprodução de peças processuais para instrução
da contrafé, no valor de R$ 3,30 (guia FEDT - código 201-0), conforme comunicado CG n. 165/2014. Após, cite-se, via postal,
consignando-se as advertências do artigo 319 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: RICARDO MATUCCI (OAB
164780/SP)
Processo 1017770-13.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Vistos. Com o recolhimento de mais uma diligência, cite-se o executado para efetuar o pagamento no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de penhora, e intime-se para oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito, ou caução, no prazo
de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Para a hipótese de não oposição de embargos, fixo
os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
será reduzida pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do CPC). Intimem-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/
SP), ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 1017790-04.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Tarcyus Gregory Brito Cobra
- Vistos. Demonstre o(a) autor(a) a sua alegada incapacidade de arcar com o custo do feito, comprovando documentalmente que
os gastos superam as receitas mensais, eis que, “em face do texto do inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República,
considera-se revogada a disposição contida no artigo 4º da Lei Federal nº 1.060, de 1950, que dispensa a comprovação de
insuficiência de recursos, para fins de assistência judiciária gratuita. (JTJ 196/239)”. Intimem-se. - ADV: ROBERTO BARBOSA
LEAL (OAB 327598/SP)
Processo 1017843-82.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial das
Pedras - Vistos. Por primeiro, esclareça o autor o polo passivo da demanda, uma vez que o réu não figura como proprietário
do imóvel na certidão imobiliária apresentada a fls. 09/10. Sem prejuízo, providencie o (a) autor (a) o recolhimento da verba
de reprodução de peças processuais para instrução da contrafé, no valor de R$1,10 (guia FEDT - código 201-0), conforme
comunicado CG n. 165/2014. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/
SP)
Processo 1017844-67.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial das
Pedras - Vistos. Providencie o (a) autor (a) o recolhimento da verba de reprodução de peças processuais para instrução da
contrafé, no valor de R$1,10 (guia FEDT - código 201-0), conforme comunicado CG n. 165/2014. Após, voltem conclusos para
designação de audiência. Intimem-se. - ADV: ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)
Processo 1017864-58.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Joaquim Marques - Vistos. Mantenho
o pleito antecipatório por seus próprios fundamentos jurídicos, não abalados pela erudita argumentação do Procurador da corré
UNIMED. Nada a prover, portanto. No mais, aguarde-se o prazo para a corré SULZER apresentar defesa e após, dê-se vistas a
parte autora para a réplica. Intime-se. - ADV: GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP), KATLYN
NICIOLI VAZ DE LIMA (OAB 310459/SP)
Processo 1017916-54.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Layon Felipe Pereira - Vistos.
No prazo de 05 (cinco) dias o autor deverá efetuar o depósito da verba de reprodução de peças processuais para impressão
da contrafé, no valor de R$ 12,65 (FEDT - cód. 201-0), conforme Comunicado CG nº 165/2014. Após, cite-se, via postal,
consignando-se o teor do artigo 319 do C.P.C.. - ADV: ANGELA GOMES DE LIMA SILVA (OAB 237290/SP)
Processo 1017922-61.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil
Sa - Vistos. Providencie o (a) autor (a) a complementação da verba de reprodução de peças processuais para instrução da
contrafé, no valor de R$4,30 (guia FEDT - código 201-0), conforme comunicado CG n. 165/2014. Após, citem-se os executados
para efetuarem o pagamento no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora, e intimem-se para oposição de embargos,
independentemente de penhora, depósito, ou caução, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado
de citação. Para a hipótese de não oposição de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. No
caso de integral pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do
CPC). Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 1017953-81.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio - Associação Amigos do Jardim Tereza Cristina
- Vistos. Providencie o autor a complementação das custas processuais, bem como efetue o recolhimento da verba de citação
e ainda da taxa para impressão da contrafé, no valor de R$6,60 (guia FEDT - código 201-0), conforme comunicado CG n.
165/2014, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos para designação de audiência. Intimem-se. - ADV: SOLANGE SATIE
HAMADA GIOTTO (OAB 160260/SP)
Processo 1018026-53.2015.8.26.0309 - Monitória - Espécies de Contratos - Fabio Augusto de Souza - Esclareça o autor se
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pretende a citação dos réus por via postal (como requerido a fls. 04) ou por mandado (uma vez que recolheu guia de diligência
do Oficial de Justiça). Se pretender a citação via postal, deverá recolher a verba para tanto. Se pretender a citação através de
mandado, deverá recolher o complemento da verba no valor de R$ 127,50. Após, citem-se para pagamento em 15 (quinze) dias,
intimando-se os réus de que, no mesmo prazo, poderão oferecer embargos e ainda de que, na hipótese de pagamento sem
embargos, haverá isenção de custas e honorários advocatícios. Faça-se constar do mandado/carta que não sendo embargada a
ação constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. - ADV: FERNANDA CRISTINA VALENTE (OAB 276784/SP)
Processo 1018130-45.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos Alberto Dantas Vistos. Providencie o (a) autor (a) o recolhimento da verba de reprodução de peças processuais para instrução da contrafé, no
valor de R$6,60 (guia FEDT - código 201-0), conforme comunicado CG n. 165/2014, bem como a verba de citação, no prazo de
cinco dias. Após, cite-se, via postal, consignando-se as advertências do artigo 319 do Código de Processo Civil. Intimem-se. ADV: SILVIO ROGERIO DE ARAUJO COELHO (OAB 266087/SP), MICHELLE TONELLO (OAB 361218/SP)
Processo 1018145-14.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Propriedade Intelectual / Industrial - Sun Bloom
Participações Ltda - Gara Outlet Comercio de Roupas Ltda - Me - Vistos. Manifeste-se a parte autora em réplica, ficando
mantido o pleito antecipatório pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Intime-se. - ADV: EDUARDO NEVES ALVES DA SILVA
(OAB 321037/SP), JOSE RICARDO DUARTE FELIX (OAB 17133/DF), SONIA CARLOS ANTONIO (OAB 84759/SP)
Processo 1018198-92.2015.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Almenivo Rodrigues HOMOLOGO para que produza seus jurídicos efeitos o acordo a que chegaram as partes às fls. 14/17, bem como a renúncia ao
prazo recursal. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 269, III do C.P.C. Certifique-se o trânsito em
julgado. Aguarde-se no arquivo o termo final do prazo de pagamento, pois em caso de inadimplência será expedido incontinente
o mandado de despejo coercitivo. P.R.I. - ADV: JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP)
Processo 1018467-34.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Ossamu
Hirayama - Defiro a prioridade na tramitação do feito, ante o documento apresentado a fls. 10. Anote-se e cumpra-se. No prazo
de 05 (cinco) dias o autor deverá efetuar o depósito da verba de reprodução de peças processuais para impressão da contrafé,
no valor de R$ 13,20 (FEDT - cód. 201-0), conforme Comunicado CG nº 165/2014. Após, citem-se os executados para efetuarem
o pagamento no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora, e intimem-se para oposição de embargos, independentemente
de penhora, depósito, ou caução, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Para
a hipótese de não oposição de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. No caso de integral
pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do C.P.C.). - ADV:
URUBATAN SALLES PALHARES (OAB 21170/SP)
Processo 1019100-45.2015.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Ednice
Aparecida Silva - Vistos. Mantenho a liminar outrora concedida por seus próprios fundamentos jurídicos, não abalados pela
erudita argumentação da parte ré. Nada a prover, portanto. No mais, manifeste-se a parte autora em réplica. - ADV: ALESSANDRA
PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP), LUCIANE CARVALHO (OAB 261237/SP)
Processo 1019182-76.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Geraldo Soares - Unimed Jundiai
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. - Vistos. Fls. 75/134: À réplica. Sem prejuízo, digam as partes, em 05 (cinco) dias, sobre
as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de
entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes
se há interesse na realização de audiência de conciliação a ser realizada pela Mediadora desta Vara. Int. - ADV: GUSTAVO
LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP), CRISTIANE PÂMELA MANOEL (OAB 272846/SP)
Processo 1019443-75.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Carlos Alberto Donizete Ienne INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls. 186: Intimem-se as partes da data designada pelo perito judicial
nomeado, Dr. FRANCESCO DEHÒ, para a realização da vistoria técnica ambiental nas dependências da empresa CASA BAHIA
COMERCIAL LTDA. (dia 17/02/2016, às 09h30min.). Intime-se pessoalmente o autor para acompanhamento e oficie-se ao
setor competente da empresa para que forneça as cópias dos documentos solicitadas pelo expert por ocasião da realização
da perícia. Providencie-se e intime-se. Int. - ADV: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA (OAB 124688/SP), DANIELA APARECIDA
FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1022307-52.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Maria Izabel Schincariol
Cosmo - Vistos. À vista da declaração reproduzida a fls. 08 e do documento de fls. 12, concedo à parte autora os benefícios
da Gratuidade Processual, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese de prova em contrário. Anote-se. No mais, cite-se
e intime-se, ficando a parte ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados em a inicial, ex vi do artigo 285 do Código de Processo Civil; depois disso feito, será
analisado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Expeça-se o necessário. - ADV: ADELAIDE MARIA ALVES
MASELLI (OAB 175919/SP), NÁDIA SCHIMIDT FIORAVANTTI (OAB 183596/SP)
Processo 1022885-15.2015.8.26.0309 - Embargos à Execução - Fatos Jurídicos - Willian Marcial Aleman de Freitas - Banco
Bradesco S/A - Vistos. Fls. 19/24: Deverá o embargante, no prazo de cinco dias, atender integralmente o r. Despacho de fls.
17, sob pena de indeferimento. Após, tornem conclusos com urgência. Int. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP),
ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP)
Processo 1024256-14.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - COMPANHIA
DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - Deverá a autora retransmitir eletronicamente os documentos
constantes de fls. 35/40, de forma legível, bem como comprovar nos autos a efetiva notificação da ré, no prazo de 05 (cinco)
dias. Após, tornem conclusos, com urgência, para apreciação do pedido de liminar. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS
VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 1024264-88.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Waill
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Esteves de Oliveira Junior - Vistos. Com relação à antecipação dos efeitos da tutela, disciplinada pelo artigo 273 e parágrafos
do Código de Processo Civil, sabe-se, como cediço, que a providência inaudita altera parte somente tem lugar quando a ciência
da parte adversária puder colocar em risco a própria eficácia da medida, ou, em um segundo plano, quando a urgência é de tal
forma premente que o interregno entre a ciência e a decisão judicial provocaria o perecimento do direito a ser tutelado. O artigo
273 do Pergaminho Processual Civil Pátrio disciplina o instituto da tutela antecipada, tendo este como natureza antecipar os
efeitos da sentença de mérito, com o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo
ou os seus efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realizam os direitos, dando ao requerente o bem da vida por ele
pretendido com a ação de conhecimento. Possui a tutela antecipada como limite o pedido, vale dizer, não se pode conceder
mais do que o autor obteria, se vencedor, na pretensão que deduziu em Juízo, estando, pois, a tutela vinculada ao pedido,
sendo dele dependente. É dever de o Magistrado conceder a tutela antecipada, desde que preenchidos os pressupostos legais
para tanto, não sendo lícito concedê-la ou negá-la pura e simplesmente. Tendo, através do livre convencimento motivado,
convencendo-se da presença dos requisitos legais, deverá o Juiz concedê-la, mas caso as provas não o convençam dessa
circunstância, deverá denegá-la, que poderá ser concedida com ou sem a oitiva da parte contrária. A denominada prova
inequívoca, capaz de convencer o Juiz da verossimilhança da alegação, somente pode ser entendida como a prova para o
surgimento do verossímil; entendido como o não suficiente para a declaração da existência ou da inexistência do direito, é
mister que aos mesmos se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no
andamento do processo cause ao autor dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado
o abuso de direito de defesa, abuso que se pode revelar pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no
processo ou, até extra processualmente, inclusive. Tem esse provimento a provisoriedade, porque é revogável ou modificável a
qualquer tempo durante o processo. Cabe citar CARREIRA ALVIM, para quem, “prova inequívoca” será aquela que apresente
alto grau de convencimento, afastada qualquer “dúvida razoável, ou, em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade seja
provável”. De grande valia é a ensinança de KAZUO WATANABE, ao ensinar que prova inequívoca não é a mesma coisa que o
fumus boni juris do processo cautelar. O juízo de verossimilhança, ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que
vão desde o mais intenso ao mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, em prova que convença bastante, que não
apresenta dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo assentado em simples “fumaça”, que somente permite a
visualização de mera silhueta ou contorno sombreado de um direito. Está nesse requisito uma medida de salvaguarda, que se
contrapõe à ampliação da tutela antecipatória para todo e qualquer processo de conhecimento. Não se olvida que a providência
é admitida pelo Pergaminho Processual Civil Pátrio, desde a reforma do CÓDIGO BUZAID, introduzida pela Lei nº 8.952/94,
desde que, repita-se, requerendo-o a parte, e apresentando prova inequívoca, convença-se o órgão jurisdicional da
verossimilhança da alegação (CPC, art. 273, caput), conquanto que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação (CPC, art. 273, I), ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu
(CPC, art. 273, II). Assim, reza a melhor doutrina que no processo cognitivo, cabe a antecipação da tutela, desde que verificados
seus pressupostos, ainda quando se admitir providência cautelar embutida, como são, v. g., as liminares nas ações possessórias,
porque diferente é o conteúdo da liminar e o da tutela postulada na inicial, destinando-se a primeira à conservação e a segunda
à composição da lide atual ou iminente, preventiva aquela, satisfatória esta. Na quaestio juris em apreço, tem-se que as provas
trazidas aos autos reúnem condições de que só se possa atribuir a elas um único sentido, que só comporta um entendimento,
sendo visível que estas representem uma plena aptidão para produzir no espírito do Magistrado o juízo de verossimilhança
capaz de autorizar a antecipação da tutela, pois como salienta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, com remissão a CARREIRA
ALVIM e a CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, a verossimilhança somente se configurará quando a prova apontar para uma
probabilidade muito grande de que sejam verdadeiras as alegações do litigante. Desse cenário extrai-se, portanto, que a
antecipação da tutela comporta deferimento, uma vez que a documentação trazida com a inicial é suficiente a demonstrar, em
sede de cognição sumária, que a parte autora instrumentalizou contrato de compra e venda com a ré, o qual se tornou inviável
face ao atraso na entrega da obra em apreço. Por outro lado, a demora na obtenção da tutela poderá causar-lhe danos de difícil
reparação, ante a possibilidade da inadimplência, e suas consequências, ou, a outra vista, a consumação dos valores. De outra
parte, é permitido ao promissário comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução das quantias pagas, conforme a Súmula
número um do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verbis: Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem. Por isso, há risco de dano de difícil reparação se ela suspender os pagamentos das prestações contratadas
e em razão disso sofrer restrições cadastrais. Pois bem. Diante deste cenário tem-se que o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela comporta deferimento. Com efeito, o documento reproduzido a fls. 82 dá conta da intenção da parte autora em resilir o
negócio celebrado com a parte ré, que por sua vez não deu resposta à notificação, a fim de que fossem adotadas as medidas
administrativas adequadas a tanto. Constatada, em cognição sumária, a plausibilidade dos fatos apresentados pela parte autora
que dão base ao pedido em análise, e a fim de prevenir risco de dano a ser suportado pelos requerentes, imponho à requerida
a obrigação de não cobrar débitos decorrentes do contrato firmado com o autor, incluídos aí os relativos a despesas condominiais
ou de IPTU, e desde que posteriores a 04 de agosto de 2015, data da comunicação da intenção de rescindir a avença pela parte
autora (fls. 82). Assim, tendo em vista que o pedido é de rescisão contratual não há porque o autor continuar pagando as
prestações. Do exposto, haja vista que as provas assumem a natureza inequívoca; não sendo equívocas, porque não possuem
mais de um sentido, e não podem, igualmente, ser entendidas de diversas maneiras, traduzindo, destarte, o Juízo de
Verossimilhança, e, nessas circunstancias jurídicas, como forma de evitar que a parte autora experimente maiores prejuízo,
ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA e assim o faço para suspender a exigibilidade das prestações vincendas do contrato,
incluindo-se aí os relativos a despesas condominiais ou de IPTU, e desde que posteriores a 04 de agosto de 2015, data da
comunicação da intenção de rescindir a avença pela parte autora (fls. 82) e determinar que a parte ré se abstenha de levar a
protesto qualquer título vinculado a essas prestações ou de impor qualquer restrição cadastral à parte autora, sob pena do
pagamento da multa na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada dia de violação da proibição, até o limite do valor do
bem, a ser revertida em seu favor. De outra banda, a despeito de entendimentos contrários, tem-se que a inversão do ônus da
prova é regra de julgamento. A distribuição desse ônus entre as partes ao longo da instrução depende de dilação probatória
mínima e abertura do contraditório, sendo inviável, portanto, nesta fase do processo. Por derradeiro, determino à parte autora
que proceda ao recolhimento da taxa de citação e da taxa de impressão da contrafé, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção. No mais, cite-se a parte ré com as advertências legais e com as cautelas de praxe, observando-se o rito ordinário.
Expeça-se o necessário. - ADV: JOÃO GUILHERME DE ANDRADE CINTRA (OAB 220915/SP)
Processo 1024289-04.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Unialimentar Comércio e
Serviços de Alimentos Ltda. (Em Recuperação Judicial) - Vistos. Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita. Se é certo que a Lei
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nº 1.060/50 prevê a possibilidade de concessão da assistência judiciária pela só declaração do autor na inicial de sua necessidade
(art. 4º), também é certo que o artigo 5º da mesma lei prevê que o Juiz pode indeferir o pedido à vista de fundadas razões. No
mesmo sentido é o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, que não excluiu a possibilidade de apreciação pelo Juiz
das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da
assistência jurídica àqueles que a alegam. A experiência revela a existência de excessivos pedidos de concessão da justiça
gratuita, especialmente após o advento da Lei Estadual nº 11.608/03, tudo com o escopo de procurar se esquivar do ônus
inerente à utilização do complexo judiciário envolvido no processamento das ações. Já se decidiu: ‘Não é ilegal condicionar o
juiz a concessão de gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo exercidos pelo interessado
fazem em princípio presumir não se tratar de pessoa pobre’ (STJ - RT 686/185). A parte autora é pessoa jurídica, constituída por
empresários, demonstrando, portanto, capacidade econômica para figurar como garantidora de vultosa transação bancária e
optou por contratar advogado particular para defender seus interesses. Portanto tem ela demonstrada capacidade econômica
para antecipar as custas processuais nos termos da legislação estadual, o que deverá ser feito em 10 dias, sob pena de
indeferimento da inicial. De outra banda, mister consignar-se que a presunção de necessidade decorrente da declaração de
hipossuficiência apresentada pela patê autora, prevista no artigo 2º da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, é de natureza
relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou circunstâncias incompatíveis com a situação de pobreza alegada. In casu,
não comprovam as suas atuais situações financeira e patrimonial, não carreando aos autos qualquer documento capaz de
propiciar o exame da alegada hipossuficiência financeira, tais como as declarações de bens e de rendimentos apresentadas à
Receita Federal ou extratos bancários. Assim, ela não demonstrara as suas atuais situações financeira e patrimonial, de modo a
possibilitar a concessão da gratuidade pretendida. Vale lembrar que o artigo 5º, “caput”, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, dispõe: Art. 5º. “O juiz, se não tiver
fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e
duas horas”. No caso em apreço, há fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade processual formulado pela
parte autora, tendo em vista as circunstâncias ora expostas, incompatíveis com a situação de necessitada. Por tais razões, não
se justifica a concessão da gratuidade processual pretendida e malgrado a parte autora estar em recuperação judicial, tem-se
que referido fato é insuficiente à comprovação da alegada impossibilidade financeira e, consequentemente, para a concessão
da gratuidade processual almejada. Com efeito, a presunção de necessidade decorrente da declaração de hipossuficiência
apresentada pela parte autora, prevista no artigo 2º da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, é de natureza relativa e pode ser
elidida por prova em contrário, ou circunstâncias incompatíveis com a situação de pobreza alegada. No caso em apreço, havia
fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade processual formulado pelos agravantes, tendo em vista as
circunstâncias ora expostas, incompatíveis com a situação de necessitados. Como se vê, os fundamentos expostos demonstram,
claramente, que, no caso vertente, a parte autora, pessoa jurídica, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita e,
conquanto tenha afirmado que não tinha condições de arcar com as custas processuais, não comprovou a sua atual situação
financeira e patrimonial. Não trouxe aos autos qualquer documento capaz de propiciar o exame da alegada hipossuficiência
financeira, tais como as declarações de bens e de rendimentos apresentadas à Receita Federal ou extratos bancários. Assim,
ela não demonstrou as sua atual situação financeira e patrimonial, de modo a possibilitar a concessão da gratuidade pretendida.
Ademais, o fato de a empresa estar em recuperação judicial, não é suficiente à comprovação da alegada impossibilidade
financeira e, consequentemente, para a concessão da gratuidade processual almejada, tendo em vista as circunstâncias já
expostas, incompatíveis com a situação de necessitada. A respeito, trago â colação os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“Obrigação de fazer. Gratuidade Judiciária. Pessoa Jurídica. Indeferimento. Manutenção. Conquanto não exista óbice legal para
que a pessoa jurídica possa usufruir da assistência judiciária, é indispensável a comprovação do estado de necessidade que a
impeça de arcar com o pagamento das despesas do processo. A existência de recuperação judicial, isoladamente, não revela a
situação de necessidade. Aplicação do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Recurso desprovido” (Relator: Walter
Fonseca; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/11/2015; Data de registro:
01/12/2015). “Assistência Judiciária. Pessoa Jurídica do grupo em Recuperação Judicial. Ausência de elementos que justifiquem
a concessão do benefício. Generalidades quanto à miserabilidade jurídica. Inaceitabilidade. Benefício negado. Não
enquadramento da agravante nas hipóteses do artigo 5º da Lei Estadual nº 11.608/2003. Diferimento das custas também negado.
Decisão acertada. Agravo improvido” (Relator: Silveira Paulilo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 21ª Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 28/09/2015; Data de registro: 29/09/2015). Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão
(Alienação Fiduciária). Justiça Gratuita Indeferida. Pessoa Jurídica em Recuperação Judicial. Conquanto possível em tese a
concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da incapacidade de arcar com custas
processuais. Tão somente o fato de estar em recuperação judicial não faz presumir impossibilidade de arcar com custas e
despesas processuais, cumprindo-lhe demonstrá-la para obter a justiça gratuita ou diferimento a final. Precedentes. Agravo não
provido” (Relator: Antonio Tadeu Ottoni; Comarca: Birigüi; Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/09/2015; Data de registro: 21/09/2015). Pois bem. Diante deste cenário, indefiro o pedido de concessão da gratuidade
processual à parte aurora, reiterando-se, por oportuno, que as circunstâncias constantes nos autos não evidenciam a sua
ausência de condições em arcar com o pagamento das despesas processuais. Por outro lado, esclareço à parte autora ser
dever do Magistrado, decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica da Magistratura, zelar pela regularidade
do pagamento das taxas e emolumentos, na medida em que reverte para a própria população, destinatária do Estado Democrático
de Direito. Pois bem. Deste cenário, extrai-se que somente será deferida a Justiça Gratuita com a comprovação por meio de
documentos atualizados (holerite, imposto de renda, recolhimento de INSS ou de documentos da situação patrimonial e
financeira). Assim, por não vislumbrar neste momento, aparência de miserabilidade jurídica, nos termos da fundamentação
acima, comprove-se a alegada hipossuficiência ou recolham-se as custas e despesas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de preclusão da prova técnica e também sob pena do cancelamento da distribuição da inicial. Expeça-se o necessário.
- ADV: CYBELLE GUEDES CAMPOS (OAB 246662/SP), ODAIR DE MORAES JUNIOR (OAB 200488/SP)
Processo 1024328-98.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - ‘Banco Itaucard S/A - Defiro a liminar
de busca e apreensão do bem, tendo em vista a constituição da devedora em mora pela notificação de fls. 19, expedido ao
endereço fornecido no contrato de fls. 16/17, nomeando como depositário o representante legal do autor. Nos termos da nova
redação do art. 3o do Decreto-lei 911/69 (Lei 10.931/2004), efetuada a diligência, cite-se para contestação em 15 (quinze) dias,
contados da data da efetivação da liminar, e intime-se a ré da possibilidade de pagamento integral da dívida, segundo os valores
apresentados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, caso em que o bem lhe será restituído livre de ônus.
A ré deverá ser advertida de que, decorrido o prazo de 05 dias, sem pagamento, a propriedade e a posse do veículo consolidarse-ão no patrimônio do autor. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
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Processo 1024340-15.2015.8.26.0309 - Exibição - Medida Cautelar - Gustavo Henrique Constantino Busch - Recolha o autor
as custas processuais, a taxa de mandato e a verba de citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após,
tornem conclusos, com urgência, para apreciação do pedido de liminar. Intime-se. - ADV: FERNANDO DE SOUZA (OAB 211770/
SP), ELAINE PERPETUA SANCHES SILVA (OAB 131577/SP)
Processo 4000778-28.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Alan
Cristiano Domiquille - AGRA JUNDIAÍ INCORPORADORA LTDA - Vistos. Em sede de Juízo de Admissibilidade, recebo o recurso
de apelação da Ré de fls. 171/191, posto que tempestivo e devidamente preparado (fls. 192/193), em ambos os efeitos, e
determino a abertura de vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com as nossas
homenagens e as cautelas de estilo. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), FERNANDO DUARTE
MASSAGARDI (OAB 240361/SP), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA (OAB 308505/SP), EDUARDO ONTIVERO (OAB 274946/
SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELI TERESA COSTA ORCATTI DA FONSECA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 1000082-04.2016.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Condomínio Residencial Anhanguera - M Duran Vigilância e Monitoramento - Vistos. Ante a alegação de negativa de prestação
de serviços, defiro a liminar, oficiando-se para o necessário. Cumpra-se intimando-se e citando-se. - ADV: CESAR ANTONIO
PICOLO (OAB 234522/SP)
Processo 1023980-80.2015.8.26.0309 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Blue Dream Viagens e
Turismo Ltda Me - Claro S.a. - Retirar a autora em cartório, no prazo de 05 dias, petição protocolada equivocadamente de forma
física em 22/12/2015 às 12:08, sob pena de extinção da mesma. - ADV: GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP)

5ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ELIANE DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA CORRÊA DE MAMEDE CAMPOS DA SILVA VELHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0011661-05.2012.8.26.0309 (309.01.2012.011661) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Hamilton
Guizzo - - Ronaldo Jose Guitarrari - Fenix Construtora - - PAP 33 Administração e Consultoria Ltda - - Honor Aparecido Goios
Barroso - Ciência as partes da designação da audiência para oitiva de testemunha que será realizada no dia 10/03/2016, às
13;43 horas no Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Te. (11)3242-2333 r. 2201 (Carta Precatória Nº. 62681-21/2015.8.26.0021)
, tudo conforme telegrama de fls. 318. - ADV: ROBERTA GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP), MARIA JOSE DE ANDRADE
BARBOSA (OAB 292824/SP), ZILDA PEREIRA SIMÃO (OAB 264082/SP), ANDRÉ SALVADOR ÁVILA (OAB 187183/SP), CAIO
MARIO FIORINI BARBOSA (OAB 162538/SP)
Processo 0016933-92.2003.8.26.0309 (309.01.2003.016933) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Jose Aparecido Mariano - - Lana Cristina Alves - Conahp Cooperativa Nacional de Habitação Popular - - Enahp Empresa
Nacional de Habitações Populares - - Fenix Empreendimentos Ltda - Diga a requerida (credora), no prazo de cinco dias, sobre
a solicitação do autor às fls. 591, bem como, cumpra a determinação de fls. 587. - ADV: JULIANE DONATO DA SILVA JARDIM
(OAB 128055/SP), FERNANDA FONTOURA PUPO NOGUEIRA (OAB 288732/SP), MARTA DIVINA ROSSINI BACCHI (OAB
131553/SP), ANA MARIA PAVAN (OAB 165339/SP), ZILDA PEREIRA SIMÃO (OAB 264082/SP), RAFAELA BRUNO (OAB
264007/SP)
Processo 0023024-91.2009.8.26.0309 (309.01.2009.023024) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Edison Soares
Garcia - Viação Leme Ltda - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Manifeste-se o autor, no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
sobre a intimação negativa da testemunha Paulo Roberto Jorge, conforme certificado às fls. 238. Observe o autor a audiência
designada para o dia 03/02/2016. - ADV: PAULO ANTONINO SCOLLO (OAB 148187/SP), GILDA SOUZA DE ALMEIDA (OAB
268625/SP), LUIZ GUSTAVO BUSANELLI (OAB 150223/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/
SP)
Processo 0025526-71.2007.8.26.0309 (309.01.2007.025526) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Osvaldo Menegaço Jundiai - Me - Gattera Aluminio Ltda Epp - Cumpra o autor, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, a
determinação de fls. 239 (... Manifeste-se o autor sobre a necessidade de intimação da sua testemunha - fls. 238, ou se a
mesma comparecerá independente). Observe o autor que a audiência foi designada para o dia 27/01/2016. - ADV: CLAUDINEI
ORLANDINI (OAB 165436/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP)
Processo 0026750-05.2011.8.26.0309 (309.01.2011.026750) - Procedimento Ordinário - Aurea Furlaneto Sarti - Inss
- Relação: 0136/2015 Teor do ato: (Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal e o INSS não apresentou contrarrazões.
Certifico, ainda, que procedi à conferência da numeração dos autos e ela está correta). Vistos. Verifico que se encontram
presentes os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso. Desta forma, determino que, feitas as devidas anotações e
em atenção ao Provimento Nº 623/2013, remetam-se os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Público: 16ª e
17ª Câmaras III Complexo Judiciário do Ipiranda sala 38. Int. Advogados(s): Edvandro Marcos Mario (OAB 162915/SP), Helena
Marta Salgueiro Rolo (OAB 236055/SP) - ADV: HELENA MARTA SALGUEIRO ROLO (OAB 236055/SP), EDVANDRO MARCOS
MARIO (OAB 162915/SP)
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Processo 0034895-31.2003.8.26.0309 (309.01.2003.034895) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Lucimeire Amaral
da Silva Rosa - Sociedade Jundiaiense de Socorros Mutuos - Casa de Saude Dr Domingos Anastacio - Eliane Cristina Beani e
outros - Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A - Vistos. O feito já foi saneado (fls. 969/972) e a perícia devidamente realizada (fls.
1077/1087). Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2016, às 15:00 horas. Intimem-se
as partes, inclusive para depoimento pessoal, caso requerido, bem como as testemunhas arroladas tempestivamente. Int. ADV: NADIR GONCALVES DE AQUINO (OAB 116353/SP), ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP), NEUSA
GERONIMO DE MENDONCA COSTA (OAB 83845/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), HOMERO
STABELINE MINHOTO (OAB 26346/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), JUCARA SECCO RIBEIRO (OAB 130818/
SP)
Processo 0040427-78.2006.8.26.0309 (309.01.2006.040427) - Procedimento Ordinário - Seguro - Royal Sunalliance Seguros
S/A - Diga o autor , no prazo de cinco dias, sobre o ofício-resposta expedido pelo IMESC, informando sobre a ausência na
perícia designada. - ADV: MARIA CAROLINA BRUNHAROTTO GARCIA (OAB 250695/SP), THAÍS MELLO CARDOSO (OAB
159484/SP)

6ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0000126-84.2009.8.26.0309 (309.01.2009.000126) - Monitória - Prestação de Serviços - Escolas Padre Ancheita
Ltda - Ciência ao exequente acerca da devolução da Carta de Citação por A.R. Negativo ( não existe o número) - ADV: ANTONIO
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0000136-26.2012.8.26.0309 (309.01.2012.000136) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Maritima Seguros
S/A - Paulistao Supermercados - Vistos. Façam-se as devidas anotações nos termos das normas da Corregedoria Geral da
Justiça - Cap. II, item 189, “c” (Cumprimento de Título Executivo Judicial). No mais, tendo em vista o adimplemento do acordo
celebrado entre as partes constante de fls. 370/371, DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no Artigo 794, inciso I
do C.P.C. Decorrido o prazo legal, façam-se as devidas anotações e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R. Int. ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), WALTER CUNHA MONACCI (OAB 91921/SP), MAURICIO SANITA CRESPO
(OAB 124265/SP)
Processo 0000546-84.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DAS PALMEIRAS - Charles David Costacurta - Vistos. Fls. 151/152: defiro o sobrestamento
do feito pelo prazo requerido (45 dias). Decorridos, intimem-se as partes para que digam se ultimaram o acordo mencionado.
No silêncio, independentemente de nova intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo onde deverão aguardar provocação da
parte interessada. Int. - ADV: PAULO ROGERIO NOVELLI (OAB 143731/SP), REGINALDO MORON (OAB 261783/SP), LUÍS
FERNANDO RODRIGUES (OAB 254929/SP), CARLOS EDUARDO QUADRATTI (OAB 222711/SP)
Processo 0001897-73.2004.8.26.0309 (309.01.2004.001897) - Execução de Título Extrajudicial - Aleixo Ferraresso Andreatti
- Isabel Cristina de Araujo Peixoto e outros - Vistos. Promova o exequente, caso queira, os ulteriores atos de execução, indicando
bens passíveis de penhora. Silente, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DELGADO (OAB 121792/SP),
ANA PAULA GUIMARÃES RUY (OAB 205667/SP)
Processo 0002340-77.2011.8.26.0309 (309.01.2011.002340) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Cdhu
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo e outros - Vistos. Dê-se vista(ciência) à
Defensoria Pública, intimando-se pessoalmente. Int.. - ADV: VITOR MARCUSSI (OAB 301415/SP), GUSTAVO FERNANDES
MUNIZ DE SOUZA (OAB 306484/SP), VANESSA FARIAS BRAGA (OAB 360005/SP), JOSE APARECIDO MARCUSSI (OAB
58909/SP), RAFAEL FRANCISCO CARVALHO (OAB 250179/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA
DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR
(OAB 142452/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP)
Processo 0002340-77.2011.8.26.0309 (309.01.2011.002340) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Cdhu
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo e outros - Vistos. Expeça-se mandado
de intimação para a curadora nomeada a fls. 298, a fim de que se manifeste nos autos. Int. - ADV: CARLA SURSOCK DE
MAATALANI (OAB 110410/SP), VITOR MARCUSSI (OAB 301415/SP), VANESSA FARIAS BRAGA (OAB 360005/SP), GUSTAVO
FERNANDES MUNIZ DE SOUZA (OAB 306484/SP), RAFAEL FRANCISCO CARVALHO (OAB 250179/SP), JOSE APARECIDO
MARCUSSI (OAB 58909/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP),
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)
Processo 0002420-56.2002.8.26.0309 (309.01.2002.002420) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Gráfica Artsul Ltda e outros - Vistos. A parte executada deverá ser intimada do bloqueio efetivado; Agora, mostra-se
descabido o levantamento pretendido, pois à parte executada não foi dada ciência do bloqueio aludido; Assim, providencie o
cartório a devida intimação dos executados. Oportunamente, será analisado o pedido constante de fls. 239. Int. - ADV: FLÁVIA
NERY FEODRIPPE DE SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP)
Processo 0002968-32.2012.8.26.0309 (309.01.2012.002968) - Depósito - Alienação Fiduciária - Edmilson Francisco Vistos. Quanto ao pedido de gratuidade formulado pelo, deverá fazer prova de sua hipossuficiência, no prazo de vinte dias, sob
pena de indeferimento. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência,
esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo prazo, se há
interesse na realização da audiência de que trata o art. 331 do Código de Processo Civil. - ADV: ROQUE FERNANDES SERRA
(OAB 101320/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP),
LIVY LANHI FERNANDES SERRA (OAB 230277/SP)
Processo 0002983-69.2010.8.26.0309 (309.01.2010.002983) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Maria Tereza Fernandes - Posto isso, julgo procedente o pedido e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.
269, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para declarar extinta a obrigação representada pelo cheque nº 000078, da
conta nº 01-07918-2, da agência nº 0576, do Banco Banespa S/A (atual Banco Santander Brasil S/A), de titularidade de Renata
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Routh Gimenez. Torno definitiva a antecipação de tutela concedida a fls. 48 e 64, oficiando-se, após o trânsito, para exclusão
definitiva, aos serviços mencionados a fls. 53/54 e 66/71. Para exclusão da anotação do CCF, oficie-se ao Banco Santander
(conforme resposta de fls. 97/98), com a ressalva de que caberá à autora o pagamento das despesas correspondentes, não
abrangidas pela gratuidade que lhe foi concedida, uma vez que deu causa ao apontamento. Condeno a credora ao pagamento
das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo, por equidade, em 15% (quinze por cento) sobre o valor
dado à causa, observada a gratuidade que a ela ora concedo. Arbitro os honorários da advogada nomeada (fls. 184) no máximo
da tabela do convênio DPE/OAB, expedindo-se o necessário para recebimento da verba. Nos termos do § 2º do artigo 4º da
Lei nº 11.608/2003, fixo o valor atribuído à causa como base de cálculo de preparo de eventual apelação e recurso adesivo.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Proc. nº248/10 Certifico e dou fé, que as custas do
preparo são de =\>R$138,95 Sendo: Guia GARE - código 230-6:R$106,25 Guia F.E.D.T.J.- cód.110-4:R$ 32,70 Quantidade de
volumes =\>1 Despesas com o porte de remessa e retorno =\>R$ 32,70 (R$ 32,70por vol.) - ADV: PAULA FABIANA IRIE (OAB
250871/SP), ELIANE NUNES FARAH (OAB 183839/SP)
Processo 0003167-64.2006.8.26.0309 (309.01.2006.003167) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco do Brasil Sa Providencie o autor o recolhimento de R$ 175,50 para publicação editalícia no DJE (0,15 x 1170 = R$175,50 - cód. 435-9 no
FEDTJ), bem como, em cumprimento ao art. 232, III do CPC, providencie a publicação do edital por duas vezes em jornal local.
Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP),
MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)
Processo 0003327-74.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Serviços Profissionais - MAURICIO CHOINHET - Vistos.
Providencie o requerente o necessário para habilitação do espólio, suspenso, para tal fim, o processo nos termos do art. 265, I,
do C.P.C. Int. - ADV: MARCELO CHOINHET (OAB 143416/SP)
Processo 0004253-94.2011.8.26.0309 (309.01.2011.004253) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Panini do Brasil Ltda - Vistos. Providencie a autora a retirada de cartório do mandado de levantamento emitido sob nº 611/15.
Feito isso, anote-se a extinção do feito, nos termos da sentença proferida e voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ALVARO
BORTOLOSSI (OAB 106885/SP), WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP), RAFAEL DE FREITAS GUIMARÃES
ARCOVERDE CREDIE (OAB 230399/SP)
Processo 0004260-86.2011.8.26.0309 (309.01.2011.004260) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Bradesco S/A - Vistos. Reitere-se o ofício expedido a fls. 163, encarecendo urgência na resposta, devendo o
exequente, após a disponibilização no sistema SAJ, providenciar sua impressão e encaminhamento ao destino, comprovandose nos autos a efetivação da providência no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP),
FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0004279-92.2011.8.26.0309 (309.01.2011.004279) - Monitória - Espécies de Contratos - Cooper de Encon de Cred
Mutuo dos Profis Area Saude Reg Sudeste do Est Sp -sicredi - Vistos. Determinei a realização das pesquisas on-line requeridas.
Manifeste-se o(a) requerente a respeito das respostas ofertadas, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do
feito. Int. - ADV: AGNALDO LEONEL (OAB 166731/SP), WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP)
Processo 0004337-66.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004337) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Ciência ao exequente acerca da devolução da Carta de intimação
negativa ( não existe o número) - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0005124-27.2011.8.26.0309 (309.01.2011.005124) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Japy Fomento Mercantil Ltda - Providencie o exequente o recolhimento da taxa pertinente
para a pesquisa requerida (RENAJUD), através do código 434-1 no valor de R$12,20 para cada pesquisa. - ADV: GIULLIANO
BERTOLI (OAB 213697/SP), ALEXANDRA BARBIM CARVALHO NIERO (OAB 271672/SP)
Processo 0005186-67.2011.8.26.0309 (309.01.2011.005186) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Espolio de
Jayro Maltoni - Adeildo Divino de Araujo e outro - Vistos. Intime-se, por mandado, o perito para que, no prazo improrrogável de
48 horas, devolva em cartório os autos referidos na informação retro, concluído o trabalho para o qual os retirou, sob pena de
comunicação à corporação profissional a que pertence o expert, e imposição de multa a ser fixada tendo em vista o valor da
causa e o possível prejuízo decorrente do atraso na entrega do processo. Int. - ADV: SIRIMAR ANTONIO PANTAROTO (OAB
26976/SP), CARMINE RUSSO (OAB 144191/SP)
Processo 0005404-32.2010.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Entregar - Nair Antonia Viquetti Cooperativa Habitacional Nosso Teto - - Pauliccop Planejamento e Assessoria As Cooperativas Habitacionais Sc Ltda - Vistos.
Manifeste-se a parte requerida acerca do laudo apresentado pelo perito a fls. 371/385. Int. - ADV: RITA DE CASSIA DE
VINCENZO (OAB 71924/SP), LUIZ FERNANDO BONESSO DE BIASI (OAB 288336/SP), ANDRE LUIS DIAS MORAES (OAB
271889/SP), ROBINSON WAGNER DE BIASI (OAB 74359/SP)
Processo 0005552-82.2006.8.26.0309 (309.01.2006.005552) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Acofran Aços Emetais Ltda - Aços do Mingo Comercio de Aços e Metais Ltda Epp e
outros - Intimação das partes da informação da praça do bem imóvel: um terreno designado como lote nº 63 com área de
252,50m2, situado a 40,00m2 de uma Viela que liga a Rua Espirito Santo à Rua Bahia nesta cidade - matrícula 24.066 - 1º CRI
de Jundiaí). Será conduzido pela Gestora Judicial Leilão Central a ser realizada por meio eletrônico, através do Portal www.
Leilaocentral.com.br O 1º pregão terá início em 26 de janeiro de 2016 a partir das 14 horas encerrando-se em 28 de janeiro de
2016 Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação (R$ 336.594,08),a praça seguir-se-á até às 14:01 horas do dia
28 de janeiro às 14:01 horas até o dia 17 de fevereiro de 2016 às 14:00 horas. - 2º pregão. * - ADV: LUIZ RAMOS DA SILVA
(OAB 161753/SP), FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR (OAB 247439/SP), GLEISON LOPES AREDES (OAB 239878/
SP), FREDERICO GUILHERME DOS SANTOS C FAVACHO (OAB 120295/SP)
Processo 0005994-09.2010.8.26.0309 (309.01.2010.005994) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Banif Banco Internacional do Funchal Brasil S/A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se acerca da
devolução do mandado de citação penhora e avaliação devolvido negativo :’”deixei de proceder a citação do requerido em
virtude de ser informado que o mesmo ali não reside.” - ADV: FABIANO SALINEIRO (OAB 136831/SP)
Processo 0006159-22.2011.8.26.0309 (309.01.2011.006159) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Bradesco S A - Ciência ao exequente acerca do oficio da CNSEG juntado às fls.
237. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0011180-76.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Finamax
S/A Credito Financiamento e Investimento - J. Rodrigues Filho e Cia Ltda e outros - Vistos. Cumpra o cartório na íntegra o
deliberado a fls. 298, 3º parágrafo, providenciando a devida averbação da penhora via sistema Arisp. Int. - ADV: CARLOS
ALBERTO PIRES BUENO (OAB 98839/SP), PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)
Processo 0013384-16.1999.8.26.0309 (309.01.1999.013384) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
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Atualização - Unibrindes Comercial, Importadora e Exportadora Ltda. - Vistos. Requeira a exequente, caso queira, os ulteriores
atos de execução, indicando bens passíveis de penhora. Silente, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: JULIANA RESENDE
CARDOSO PIVA (OAB 187601/SP)
Processo 0024685-57.1999.8.26.0309 (309.01.1999.024685) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Edna Rodrigues Thomazini - Errivone Leite da Silva e outro - Vistos. Fls. 498/499: manifeste-se o procurador dos
executados. Int. - ADV: LIGIA PIRES CAMPOS SANCHEZ GARCIA (OAB 126889/SP), ARLINDO FRANCISCO CARBOL (OAB
45845/SP), ZÉLIA MONTEIRO ZANCHI (OAB 166809/SP), ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)
Processo 0026359-36.2000.8.26.0309 (309.01.2000.026359) - Procedimento Ordinário - Lourival da Silva - Vistos. Intimese a Autarquia para que apresente o cálculo solicitado pelo autor, bem como comprove a implantação do benefício. Int. - ADV:
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)
Processo 0036745-57.2002.8.26.0309 (309.01.2002.036745) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Banco Nossa Caixa S.a. - Vistos. Providencie o exequente o endereço atualizado da executada Silvia Cristina
Garcia Baqueta de Sordi, a fim de viabilizar o cumprimento do deliberado a fls. 213. Silente, ficará levantada a penhora de fls.
196, remetendo-se os autos ao arquivo, onde aguardarão manifestação da parte interessada. Int. - ADV: CLAUDIO ALBERTO
ALVES DOS SANTOS (OAB 153149/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), ADILTON GARCIA (OAB 261532/SP)
Processo 0039792-24.2011.8.26.0309 (309.01.2011.039792) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - Banco Bradesco S A - V R Industria de Embalagens Plasticas Ltda e outros - Ahmad Abdallah Taha
- Incaflagu Participações e Consultoria Ltda e outro - Vistos. Previamente, intime-se Alugalpão Ltda para que apresente a
certidão atualizada do imóvel mencionado com a devida averbação da penhora. Para efeitos de publicação e acompanhamento
dos autos, cadastre-se no sistema próprio os dados da Alugalpão Ltda. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS PICOLO (OAB 50503/
SP), CLAUDIO ROBERTO FINATI (OAB 48169/SP), ANDRÉ LUÍS DE PAULA THEODORO (OAB 258042/SP), JOÃO RENATO
DE FAVRE (OAB 232225/SP), CLARISVALDO DE FAVRE (OAB 38601/SP), LUIS GUSTAVO NEUBERN (OAB 250215/SP),
FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), ANDRÉ SALVADOR ÁVILA (OAB 187183/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0042177-42.2011.8.26.0309 (309.01.2011.042177) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Bradesco S A - Vistos. Fls. 204: oficie-se conforme requerido, devendo o exequente, após a disponibilização no
sistema SAJ, providenciar sua impressão e encaminhamento ao destino, comprovando-se nos autos a efetivação da providência
no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0042558-84.2010.8.26.0309 (309.01.2010.042558) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco S A - Royal Salut Evasadora e Distribuidora de Bebidas Ltda Epp e outros - Vistos. Arquive-se, suspensa
a execução. Int. - ADV: MARCO PAULO CERVANTES CHIMELLO (OAB 222940/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP),
KATHERINE FLECK GUERREIRO (OAB 226447/SP)
Processo 0044101-88.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Condominio
Parque Guacuri - Mayara Damasio e Silva - Vistos. Previamente, manifeste-se a exequente acerca do bloqueio efetivado a fls.
98 no valor de R$ 59,63. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO GODOY MEIRA (OAB 284632/SP), JOAO FRANCISCO MANSINI SILVA
(OAB 45075/SP)
Processo 0045120-32.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Criativa
Comercio de Veiculos Ltda - Claudio Franco Mendes de Araujo - Vistos. Esclareça a exequente se está desistindo do bloqueio
efetivado a fls. 130. Sem prejuízo, nos termos do Provimento CMS nº 1864/11 e Comunicado nº 170/2011, ambos disponibilizados
no DJE em 3/3/2011 e 26/4/2011, respectivamente, providencie a exequente o recolhimento das despesas para a obtenção de
informações junto ao cadastro de veículos, pela guia do F.E.D.T.J. - código 434-1, sendo R$ 12,20 para cada uma pessoa
física ou jurídica a ser pesquisada. Após, tornem conclusos para a realização da pesquisa via sistema RENAJUD. Int. - ADV:
ALEXANDER HIDEMITSU KATSUYAMA (OAB 214077/SP), MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP)
Processo 0045122-02.2011.8.26.0309 (309.01.2011.045122) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Vistos. Reitere-se o ofício expedido a fls.
126, encarecendo urgência. Int. - ADV: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP), JOSE ADRIANO
DE SOUZA CARDOSO FILHO (OAB 130815/SP)
Processo 0046090-03.2009.8.26.0309 (309.01.2009.046090) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Hsbc Bank Brasil S A - Vistos. Foi determinado o bloqueio de valores pertencentes ao(s)
executado(s) pelo sistema BacenJud. Intime-se o(a) exequente para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial
de Bloqueio de Valores enviado pelo BACEN, que adiante segue, dando conta do bloqueio de valores pertencentes ao(s)
executado(s) no importe de R$ 35,46, o qual já teve seu desbloqueio solicitado, tendo em vista que se trata de valor irrisório e
sequer cobre as custas da execução. Int. - ADV: PAULO MUNIZ DE ALMEIDA (OAB 224595/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ
(OAB 73055/SP)
Processo 0047346-49.2007.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Flor de
Ipe Empreendimentos Imobiliários e Construtora Ltda - Vistos. Providencie a parte credora a retirada de cartório do mandado
de levantamento emitido sob nº 615/15. Feito isso, anote-se a extinção do feito, nos termos da sentença proferida a fls. 476
e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: ROBERTO MORANDINI JUNIOR (OAB 258288/SP), FABRÍCIO
PELOIA DEL’ALAMO (OAB 195199/SP), DARCY COSLOSKI IAMONDI (OAB 131241/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0003315-80.2003.8.26.0309 (309.01.2003.003315) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Joao Marcolino de Araujo - Vistos. Requeira o exequente, caso queira, os ulteriores atos de execução, indicando
bens passíveis de penhora. Silente, aguarde-se manifestação ao arquivo. Int. - ADV: JOEL GUEDES DA SILVA FILHO (OAB
79469/SP)
Processo 0004321-15.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004321) - Monitória - Espécies de Contratos - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Ciência ao exequente acerca da devolução da Carta de Citação por A.R. Negativo ( não há entrega domiciliar)
- ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0004409-53.2009.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Ana Laura Cavalaro - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor da parte credora, a qual deverá
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promover, caso queira, os ulteriores atos de execução do saldo remanescente, indicando bens passíveis de penhora. Silente,
aguarde-se manifestação da parte interessada no arquivo. Int. - ADV: SAAD APARECIDO DA SILVA (OAB 274730/SP), ANTONIO
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0004409-53.2009.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Ana Laura Cavalaro - Providencie o Dr. Antonio Carlos Lopes Devito OAB/SP 236.301, a retirada da guia de
levantamento nº 650/2015 que encontra-se disponível em cartório. Int. - ADV: SAAD APARECIDO DA SILVA (OAB 274730/SP),
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0004891-11.2003.8.26.0309/02 (309.01.2003.004891/2) - Habilitação de Crédito (Inativa) - Banco Nossa Caixa
S/A - Aparecida Pissolato-me - Rolff Milani de Carvalho - Vistos. Previamente, deverá o administrador judicial incluir na sua
manifestação de fls. 759/762 a verba honorária pericial. Feito isso, renove-se a vista ao Ministério Público. Int. - ADV: ROLFF
MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/SP), SABRINA FARAH GIOCONDA (OAB 179794/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB
79797/SP)
Processo 0004909-17.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004909) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Natalia Maria da Silva - Hospital Universitario da Faculdade de Medicina de Jundiai - Vistos. Reitere-se o ofício expedido a fls.
681, encarecendo urgência na resposta. Int. - ADV: LUIS ROBERTO TAVOLIERI DE OLIVEIRA (OAB 123009/SP), LEANDRO
ZONATTI DEBASTIANI (OAB 271776/SP)
Processo 0005182-98.2009.8.26.0309 (309.01.2009.005182) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Magdiel
Marcos Moda e outro - Lauro Oswaldo de Almeida Nicodemos e outro - Vistos. Desentranhe-se a guia de fls. 184 e remetam-se
os autos ao Setor de Reprografia para a extração das cópias pertinentes. Com o retorno dos autos, ao Escrivão Judicial I para
a autenticação das cópias sobreditas. Feito isso, adite-se a carta de adjudicação, devendo ser observada a nota de devolução
do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí (fls. 180). Feito isso, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: HELIO JOSE
CARRARA VULCANO (OAB 142321/SP), IVONE NAVA (OAB 161449/SP)
Processo 0005912-27.2000.8.26.0309 (309.01.2000.005912) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Itapeva II
Multicarteira FIDC NP - Claudio Garcia Gomes e outros - Vistos. Fls. 246/250: dê-se ciência à exequente, facultada eventual fala
em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: ENÉIAS DE ASSIS ROSA FERREIRA (OAB 162448/SP), LUCIA HELENA DE ANDRADE GOMES
(OAB 164727/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CLAUDIO GARCIA GOMES (OAB 244591/
SP)
Processo 0006110-49.2009.8.26.0309 (309.01.2009.006110) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Aparecido
Donizeti Rosa - Inss - Posto isso, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido
inicial. Isento o autor do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, nos termos do parágrafo único
do art. 129 da Lei n.º 8.213/91. Arquivem-se os autos, oportunamente. P.R.I. - ADV: KEDMA IARA FERREIRA (OAB 157323/SP),
IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP), SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP)
Processo 0006915-65.2010.8.26.0309 (309.01.2010.006915) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Vistos.
Voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA
(OAB 160262/SP), ODAIR DE JESUS (OAB 59079/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP)
Processo 0007255-77.2008.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Adjudicação Compulsória - Giassetti Engenharia
e Construção Ltda - Jaqueline Salgueiro Bizotto Vieira - - Claudia Regina Mendes - - Jusselia Rufina Ferreira - - Rogerio
Perchon - - Ruth Santos Simoes - - Zacarias Soares Vieira - - Valter Yoshiter Nakamura - - Denise Salas Salvatti - - Samantha
Dellanoce Jorge - - Elaine Tarallo - - Michael Rodrigues de Souza - - Marisa Rodrigues Lopes - - Carolina Rigoni Martinelli - Alessandra Lessi de Souza - - Silvio Haruo Nishikawa - - André Luiz Bezerra - - Antonio Gabriel da Silva - - Vanessa Paula de
Mello Bezerra - - Moises Salvatti Junior - - Claudia Marthos Cocenas Rocha - - Roderley Rocha - - Patricia Aída dos Santos - Mauricio Mendrone - - Iraildes Ramos Pessoa - - Luiz Carlos de Souza e outros - Vistos. Requeira o exequente, caso queira,
os ulteriores atos de execução, indicando bens passíveis de penhora. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV:
FABIO AUGUSTO MANZANO (OAB 205874/SP), ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP), CARLOS ROBERTO
ANTUNES (OAB 113192/SP), MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP), ARAMIS ZAMPIERI LATORRE (OAB 328100/SP)
Processo 0007956-96.2012.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ibf Industria
Brasileira de Filmes S A - Editora Panorama Ltda - Vistos. Foi determinada pesquisa pelo sistema InfoJud da Receita Federal
com relação à declaração de bens e rendimentos que revela o estado patrimonial atual da(s) parte(s) executada(s). Dê-se
ciência à parte exequente dos resultados obtidos, os quais seguem juntados. Int. - ADV: PAULA BOTELHO SOARES (OAB
161232/SP), SANDRA REGINA GANDRA (OAB 157418/SP), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO (OAB 137399/SP)
Processo 0008200-59.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Sales Imoveis
Empreendimentos e outro - Vistos. Homologo o acordo a que chegaram as partes, para que surta seus regulares efeitos. Nos
termos do art. 792 do C.P.C., suspendo a execução durante o prazo ora concedido pelo credor para que o devedor cumpra
voluntariamente a obrigação. Deverão as partes comunicar seu cumprimento, que será presumido em caso de inércia. Assim,
decorrido o prazo fixado na avença sem manifestação das partes, tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: VALDIRENE
GOMES DO NASCIMENTO (OAB 263280/SP), RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO (OAB 341088/SP), AMARO LUCENA DOS
SANTOS (OAB 149870/SP)
Processo 0008436-74.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jorge
Ishibashi - - Eliana de Toledo Ishibashi - Sanderson Fernandes de Paula - - Celia de Souza e outros - Procuradoria Geral
da Fazenda Municipal - José Roque Paoletti Iacovino - Vistos. Foi determinado o bloqueio de valores pertencentes ao(s)
executado(s) pelo sistema BacenJud. Intime-se o(a) exequente para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial
de Bloqueio de Valores enviado pelo BACEN, que adiante segue, dando conta do bloqueio de valores pertencentes ao(s)
executado(s) nos importes de R$ 3.456,54 e R$ 3.442,55. Intime(m)-se o(s) executado(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s),
ou pessoalmente, na falta de representação, recolhendo-se nesse caso a diligência necessária, da penhora ora efetivada. Int. ADV: CELMA APARECIDA DOS SANTOS PULICARPO DE OLIVEIRA PIGNATTA (OAB 134243/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA
(OAB 136600/SP), JOSE VALTER MAINI (OAB 156470/SP), HELEN CAPPELLETTI DE LIMA (OAB 187199/SP), VLADIMIR
CAPPELLETTI (OAB 128037/SP)
Processo 0008615-42.2011.8.26.0309 (309.01.2011.008615) - Procedimento Sumário - Honorários Advocatícios - Adonai
Angelo Zani - Unibanco S/A - Tarcísio Germano de Lemos Filho - Vistos. Intime-se o autor para apresentar suas alegações finais
no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO (OAB 148984/SP), ADONAI ANGELO ZANI (OAB
39925/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP)
Processo 0008747-70.2009.8.26.0309 (309.01.2009.008747) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S C Ltda - Melissa Fernandes Kummer - Vistos. Apresente o exequente
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a memória atualizada de seu crédito, conforme já determinado a fls. 121. Int. - ADV: JULIANA BÁLSAMO MOTA (OAB 196480/
SP), MÁRIO LUÍS PAES (OAB 198539/SP), LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP), LUIZ CARLOS
DE CARVALHO (OAB 93167/SP)
Processo 0009084-64.2006.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Pertecnica Instalações Industriais e
Comercio Ltda - - João Higino Perchon - Haroldo Aluyso de Oliveira Veloso e outro - Vistos. Nos termos do artigo 475-M do
Código de Processo Civil, recebo o expediente de fls. 592/597 e 601/615 como impugnação ao cumprimento de sentença, com
atribuição de efeito suspensivo, por entender que o caso é suscetível de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação.
No mais, intime-se a parte impugnada, na pessoa de seu N. Patrono e via imprensa oficial, para se manifestar no prazo de 15
(quinze) dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: LIVY LANHI FERNANDES SERRA (OAB 230277/SP), HAROLDO ALUYSO DE
OLIVEIRA VELOSO (OAB 227646/SP), FLAVIO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS (OAB 227639/SP), ADALBERTO SANTOS
ANTUNES (OAB 167451/SP), ROQUE FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP)
Processo 0009376-34.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Elza
Matheon Mean - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Considerando que a autora fez menção, na petição inicial, de que o montante
devido, relacionado aos Planos Verão e Collor I, seria “apresentado com a juntada do extrato da conta poupança” e apresentou
tão somente o comprovante de requisição de cópia, traga a autora aos autos os documentos necessários (extratos do período),
no prazo de dez dias, nos termos do art. 283 do Código de Processo, sob pena de indeferimento (art. 284, parágrafo único, do
C.P.C.). Int. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), ELZA MARIA MEAN (OAB 67301/SP)
Processo 0011054-26.2011.8.26.0309 (309.01.2011.011054) - Procedimento Ordinário - Aquisição - Valeria Negri - Osmair
Augusto Stella e outros - Bamerindus S. Paulo Cia. de Crédito Imobiliário - Prefeitura do Município de Jundiaí - À vista do
exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro o domínio da autora sobre o imóvel supra referido, conforme a descrição
perimétrica constante da petição inicial e documentos que a instruíram, que ficam fazendo parte integrante desta, tudo com
fundamento nos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil. Esta sentença servirá de título para transcrição, oportunamente, no
Cartório de Registro de Imóveis competente. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado para a transcrição e
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em vista das indicações da Defensoria Pública, arbitro honorários à Patrona da
autora e ao Curador Especial no valor máximo previsto na tabela respectiva. Oportunamente, expeça-se a certidão necessária ao
levantamento da verba. Nos termos do § 2.º do art. 4.º da Lei estadual n.º 11.608/2003, fixo o valor atribuído à causa como base
de cálculo de preparo de eventual apelação e recurso adesivo. P. R. I. e C. Proc. nº750/15 Certifico e dou fé que, as custas do
preparo são de =\>R$564,71 Sendo: Guia DARE - código 230-6:R$499,31 Guia F.E.D.T.J.- cód.110-4:R$ 65,40 Valor da Causa:
R$11.048,0105/201554,964221 201,00x62,10254001/2016R$12.482,84 R$12.482,84 x4% =R$499,31 Quantidade de volumes
=\>2 Despesas com o porte de remessa e retorno =\>R$ 65,40 (R$ 32,70por vol.) - ADV: JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/
SP), EDUARDO ONTIVERO (OAB 274946/SP), DIRCE APARECIDA PELLIZZER RIBEIRO (OAB 102852/SP), ALEXANDRE
HISAO AKITA (OAB 136600/SP)
Processo 0012312-42.2009.8.26.0309 (309.01.2009.012312) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Aparecida Cordeiro da Cruz - Auto Onibus Tres Irmãos Ltda e outro - Vistos. Façam-se as devidas anotações nos termos
das normas da Corregedoria Geral da Justiça - Cap. II, item 189, “c” (Cumprimento de Título Executivo Judicial). Nos termos do
artigo 475-M do Código de Processo Civil, recebo o presente expediente como impugnação ao cumprimento de sentença, com
atribuição de efeito suspensivo, por entender que o caso é suscetível de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação.
No mais, intime-se a parte impugnada, na pessoa de seu N. Patrono e via imprensa oficial, para se manifestar no prazo de 15
(quinze) dias. Sem prejuízo, dê-se ciência à exequente acerca do que requer a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A
(fls. 566/575). Int. J - ADV: JOSE OVART BONASSI (OAB 49305/SP), ANDRE MARCONDES DE MOURA RAMOS SILVA (OAB
268582/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), GERALDO ANTONIO DE CASTRO (OAB
134560/SP)
Processo 0012793-44.2005.8.26.0309 (309.01.2005.012793) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Giassetti Engenharia e Construção Ltda - Ivan Carlos Alves Barbosa e outros - Vistos. Tendo em vista o V. Acórdão
constante de fls. 583/588, foi determinado o desbloqueio do numerário pertencente ao coexecutado Edmir Pistori (fls. 220 verso),
conforme comprova detalhamento de ordem judicial expedido, que adiante segue. Sem prejuízo, certifique o cartório no processo
digital nº 1018691-06.2014 o defecho do V. Acórdão. Int. - ADV: GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS (OAB
118800/SP), JOSE VALTER MAINI (OAB 156470/SP), THAMY ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/SP), BRUNO PUERTO
CARLIN (OAB 194949/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/
SP)
Processo 0013045-03.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Banco Santander S/A - Elias
Transporte de Cargas e Logistica Ltda Epp - Vistos. Requeira o exequente o que pertinente em termos de prosseguimento do
feito, uma vez que o endereço indicado já foi diligenciado. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: SILVIA
APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP), JULIANA FERNANDES FAINÉ GOMES (OAB 183568/
SP), SERGIO RINALDI (OAB 303260/SP)
Processo 0013394-74.2010.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco
Bradesco S A - Vistos. Determinei a realização das pesquisas on-line requeridas com relação ao(s) endereço(s) do coexecutado
William Lepore. Manifeste-se o(a) exequente a respeito das respostas ofertadas, requerendo o que de direito em termos de
prosseguimento do feito. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0013679-96.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013679) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Maria
Cristina de Campos e outros - Vistos. Voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: CLÁUDIA CÉLIA SOBRINHO MILIATTO (OAB
298499/SP), KELLY CRISTINA DA SILVA (OAB 126887/SP)
Processo 0014519-09.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014519) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Residencial Alpha I e Ii - Vistos. Anote-se a extinção do feito, nos termos da sentença proferida a fls. 46. Após, voltem os autos
ao arquivo. Int. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/SP)
Processo 0015111-29.2007.8.26.0309 (309.01.2007.015111) - Procedimento Ordinário - Dae S/A Agua e Esgoto - Vistos.
Requeira o autor o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. ADV: DANIELA GALVÃO AGOSTINHO (OAB 200327/SP), CARLOS ALBERTO GALVÃO (OAB 169817/SP), MARCIO VICENTE
FARIA COZATTI (OAB 121829/SP)
Processo 0015963-19.2008.8.26.0309 (309.01.2008.015963) - Outros Feitos não Especificados - Divisão e Demarcação Jose Tofanin Sobrinho e outros - Reinaldo Tofanin e outro - Vistos. Fls. 565: defiro o prazo requerido (20 dias) para manifestação
acerca do laudo pericial. Int. - ADV: LUCIANA VALERIA BAGGIO BARRETO MATTAR (OAB 100962/SP), TANIA MERLO GUIM
(OAB 122913/SP), ANGÉLICA MERLO ZAPAROLI (OAB 200316/SP), LUCIANA CRISTINA ANDREAÇA LEVADA (OAB 253349/
SP)
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Processo 0016683-15.2010.8.26.0309 (309.01.2010.016683) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material
- Brastec Technologies Ltda - Vistos. Solicite-se a carta precatória expedida a fls. 1.474 devidamente cumprida. Int. - ADV:
ADAILTON ALVES MACIEL JUNIOR (OAB 23545/PR), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (OAB 91916/SP), BRUNO YOHAN
SOUZA GOMES (OAB 253205/SP)
Processo 0018026-12.2011.8.26.0309 (309.01.2011.018026) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Stefano Rocco Contursi
- Luiz Gonzaga Martins e outro - Prefeitura do Município de Jundiaí - Vistos. Tendo em vista a manifestação do 1º Oficial de
Registro de Imóveis (fls. 151/152) e a contestação apresentada pelo curador especial da confrontante citada por edital (fls.
242/243), deverá o autor providenciar: ? a citação de Maria Aparecida Peboni Ranalli, pois em nome dela também se encontra
registrado o imóvel que confronta com o do autor; ? a citação de Priscila Cergol, proprietário do outro imóvel que confronta
com o do autor; ? a apresentação nos autos de planta e memorial descritivo do imóvel que pretende usucapir (ou seja, a sala
comercial). Com o cumprimento, tornem conclusos para sentença. Int.. - ADV: LUIZ DIAS DA SILVEIRA JUNIOR (OAB 75482/
SP), MAURO JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 54908/SP), LEANDRO CRIVELARO BOM (OAB 183885/SP), ALEXANDRE HISAO
AKITA (OAB 136600/SP)
Processo 0018594-28.2011.8.26.0309 (309.01.2011.018594) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira S/A C F I - Vistos. Determinei, nesta data, o desbloqueio do veículo de fls. 50, via sisitema Renajud,
conforme comprovante, que segue adiante; Feito isso, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA
MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0020158-42.2011.8.26.0309 (309.01.2011.020158) - Procedimento Ordinário - Intermedica Sistema de Saude S/A
- Milenio Prestação de Serviço Ltda - Vistos. Fls. 302/304: anote-se. No mais, requeira a parte vencedora, caso queira, os
ulteriores atos para o cumprimento da sentença. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: HELDER MASSAAKI
KANAMARU (OAB 111887/SP), THIAGO DE ALCANTARA VITALE FERREIRA (OAB 258870/SP)
Processo 0031281-42.2008.8.26.0309 (309.01.2008.031281) - Monitória - Prestação de Serviços - Escolas Padre Anchieta
Ltda - Ciência ao requerente acerca da devolução da carta de citação via A.R. Negativa. (não existe o número). - ADV: ANTONIO
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0038396-51.2007.8.26.0309 (309.01.2007.038396) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Ciência ao requerente acerca da devolução da carta de intimação via
A.R. Negativa. (desconhecido). - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 3000251-93.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Mariana
Carla Nucci - Carlito Inacio de Oliveira - Ciência ao exequente acerca da carta de intimação via A.R. Negativa. (mudou-se).
- ADV: MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP), DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), TELMA FERNANDA
BUENO DE SOUZA (OAB 247886/SP), LUIS GUSTAVO VENERE MURATA (OAB 199509/SP)
Processo 3000965-67.2013.8.26.0584 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Daniel Ouriques - Transportadora Itanorte Ltda - Vistos. Requeiram as partes o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV:
VINICIUS VICENTE SANDANIEL DA SILVEIRA HENTZ (OAB 271866/SP), MARCELO CORREA RODRIGUES (OAB 25154/SC),
JONATHAN MONDINI (OAB 23044/SC)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 1005155-88.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Marcelo Pontes de Paula - Inss
- Vistos. Manifeste-se o autor sobre a proposta de acordo formulada pelo INSS a fls. 115/116. Int. - ADV: ERAZE SUTTI (OAB
146298/SP), SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP)
Processo 1009890-67.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Jovino Cardoso da Silva
- Instituto Nacional de Seguro Social - Posto isso, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedente o pedido inicial. Isento o autor do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, nos termos
do parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91. Arquivem-se os autos, oportunamente, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV:
SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP), MILTON ALVES MACHADO JUNIOR (OAB 159986/SP)
Processo 1010299-77.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Anderson Mathias Dias INSS Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Conheço dos embargos opostos pelo autor a fls. 118/122, por tempestivos,
mas não os acolho, uma vez que apresentam caráter infringente. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a
ser sanada na sentença embargada. Se a parte não concorda com a conclusão, deve utilizar o meio recursal adequado para
buscar a alteração do decisum. Por tais motivos, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Int. - ADV: SALVADOR
SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP), DOUGLAS ROMEIRA (OAB 303164/SP)
Processo 1010704-79.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Incapacidade Laborativa Permanente - Geraldo Rodrigues
de Brito - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Tendo em vista o extravio da correspondência (fls. 49), solicite-se ao
perito a designação de nova data, intimando-se o autor, desta vez, por mandado para comparecimento. Int. - ADV: MARCIO
SILVA COELHO (OAB 45683/SP), SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP)
Processo 1013527-26.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Giovana Campos Cruz da Costa
Santos - Inss - “ Manifestem as partes acerca do laudo pericial juntado aos autos.” - ADV: ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP),
SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP)
Processo 1013527-26.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Giovana Campos Cruz da Costa
Santos - Inss - “Manifestem as partes acerca do laudo de vistoria juntado aos autos.” - ADV: ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP),
SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP)
Processo 1013677-07.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Responsabilidade da Administração - João Gonçalves
Cardoso Neto - Instituto Nacional do Seguro Social - “Ciente o requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo
legal. Int.” - ADV: VLADIMILSON BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP), VALTENCIR PICCOLO SOMBINI (OAB 123416/SP),
FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/SP)
Processo 1013677-07.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Responsabilidade da Administração - João Gonçalves
Cardoso Neto - Instituto Nacional do Seguro Social - “Dê-se ciência às partes que foi designado o dia 15 de fevereiro de 2016 às
08 h 30 min, para realização da Vistoria Técnica na Empresa CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA,
com sede na Avenida Duque de Caxias, 2422, Várzea Paulista/SP., onde o autor desempenhou suas atividades profissionais . O
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autor deverá estar presente e acompanhar os trabalhos e o Departamento da empresa deverá fornecer ao Perito FRANCESCO
DEHÓ, cópias dos documentos pertinentes ao autor que forem solicitados na ocasião.” - ADV: VLADIMILSON BENTO DA SILVA
(OAB 123463/SP), VALTENCIR PICCOLO SOMBINI (OAB 123416/SP), FERNANDO CAPPELLETTI VENAFRE (OAB 296430/
SP)
Processo 1016485-82.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Antonio Correia da Silva - InssInstituto Nacional do Seguro Social - “Dê-se ciência às partes que foi designado o dia 16 de março de 2016 às 08 h 30 min, para
realização da Vistoria Técnica na Empresa Via Varejo S.A., com sede na Rodovia Anhanguera, Km 52 + 350 metros, Bairro do
Castanho em Jundiaí/SP., onde o autor desempenhou suas atividades profissionais. O autor deverá estar presente e acompanhar
os trabalhos e o Departamento da empresa deverá fornecer ao Perito FRANCESCO DEHÓ, cópias dos documentos pertinentes
ao autor que forem solicitados na ocasião.” - ADV: EVANDRO MORAES ADAS (OAB 195318/SP), DANIELA APARECIDA
FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1016581-97.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Marcos Roberto Santana - Instituto
Nacional do Seguro Social-inss - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV:
SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP), DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1016803-65.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Roberto Jose de Lima - Instituto
Nacional do Seguro Social - Inss - “Dê-se ciência às partes que foi designado o dia 16 de março de 2016 às 09 h 00 min, para
realização da Vistoria Técnica na Empresa VIA VAREJO S.A., com sede na Rodovia Anhanguera, Km 52 + 350metro, Bairro do
Castanho em Jundiaí/SP., onde o autor desempenhou suas atividades profissionais. O autor deverá estar presente e acompanhar
os trabalhos e o Departamento da empresa deverá fornecer ao Perito FRANCESCO DEHÓ, cópias dos documentos pertinentes
ao autor que forem solicitados na ocasião. - ADV: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA (OAB 124688/SP), DANIELA APARECIDA
FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1019425-20.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - João Ferreira de Souza - Instituto
Nacional do Seguro Social - Inss - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV:
SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP), DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1019522-20.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT - Ana
Elizabeth Alencar da Silva - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À Réplica, no prazo legal. Int. - ADV: IVAN
MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP)
Processo 1022172-40.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Obrigações - Fabio de Oliveira Ribeiro - “Designado o dia 14
de março de 2016, às 15:00 horas, para realização do exame médico pericial no autor, no consultório do DR. FRANCESCO DEHÓ,
com endereço na RUA ANCHIETA, 670, 2º ANDAR - SALA 23, CENTRO em JUNDIAÍ/SP., devendo comparecer devidamente
munido dos documentos pessoais e da Carteira de Trabalho, (doc originais) bem como dos exames complementares (Raios-X,
ultrassom, ressonância, etc.) receitas e relatórios médico que possuírem pertinentes ao quadro relatados nos autos.” - ADV:
GISELE CRISTINA MACEU SANGUIN (OAB 250430/SP)
Processo 1023694-05.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Cassiano Roberto Bueno - Vistos.
Isento a parte autora do pagamento de custas, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Cite-se o INSS,
na pessoa de seu representante legal, com as advertências legais. Dispenso a audiência de conciliação (art. 277, C.P.C.), por
ser notório que o INSS não celebra acordo. Visando à melhor ordenação do feito, antecipo a realização da perícia médica. Para
sua elaboração nomeio o Doutor FRANCESCO DEHÓ. Providencie-se o necessário para o agendamento. Realizada, comprove
seu comparecimento a ela, bem como a entrega dos exames complementares eventualmente solicitados pelo perito, fazendo-o
no prazo de dez dias, sob pena de preclusão da prova. No procedimento sumário, a oportunidade para arrolar testemunhas
é quando da propositura da ação, na petição inicial, o que não foi feito. Operou-se, em consequência, a preclusão, que ora
declaro. Foram formulados quesitos, com indicação de assistente técnico, a fls. 10/11. Faculto ao INSS a formulação de quesitos
e a indicação de assistente técnico, podendo ainda arrolar testemunhas, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de preclusão.
Parecer dos assistentes em dez dias após a apresentação do laudo. Deverá a autarquia, em dez (10) dias, atendendo ao
disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93, antecipar os honorários periciais. Requisite-se junto ao INSS os antecedentes
médicos e previdenciários do obreiro, que deverão vir para os autos em trinta dias, sob pena de se considerarem provadas as
alegações em seu desfavor, atinentes a documentos que retiver (art. 396 do CPC). As testemunhas eventualmente arroladas
pelo réu serão ouvidas em audiência a ser oportunamente designada, quando então poderá a autarquia apresentar contestação.
Caso contrário, será ela intimada a apresentar defesa. Ciência ao Ministério Público e Intimem-se. Servirá a presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB
241171/SP)
Processo 4000310-64.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT DEUVAL DE ALMEIDA COSTA - INSS - Vistos. Conheço dos embargos opostos pelo autor a fls. 133/134, por tempestivos,
mas não os acolho, uma vez que apresentam caráter infringente. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a
ser sanada na sentença embargada. Se a parte não concorda com a conclusão, deve utilizar o meio recursal adequado para
buscar a alteração do decisum. Por tais motivos, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Int. - ADV: SALVADOR
SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 1012208-91.2013.8.26.0309 - Usucapião - Propriedade - VALLENDAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA - Vistos. Fls. 1329/1330: reintime-se a Fazenda Municipal, fazendo acompanhar a correspondência cópia dos documentos
mencionados e apresentados pela autora. No mais, citem-se por edital as pessoas indicadas. Int. - ADV: JOÃO CARLOS HUTTER
(OAB 175887/SP), PATRÍCIA HELENA DE CAMPOS DITT (OAB 269421/SP), ANGELICA STAVROPOULOS DE ALMEIDA (OAB
321815/SP)
Processo 1015998-15.2015.8.26.0309 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome I.M.J. e outros - Vistos. Manifeste-se o Ministério Público. Int. - ADV: FREDERICO GUSTAVO LOPES (OAB 189559/SP)
Processo 1018095-22.2014.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - ORLANDO FIRMINO e outro
- FAZENDA PUBLICA DO ESTADO e outros - Vistos. Fls. 169: colha-se manifestação do 2º Cartório de Registro de Imóveis.
Int. - ADV: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS (OAB 139760/SP), ALEXANDRE FERRARI VIDOTTI (OAB 149762/SP),
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HUMBERTO FELIX PEIXOTO (OAB 156047/SP)
Processo 4001106-55.2012.8.26.0309 - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - MARCIA MONTEIRO
FERRAZ - - Guilherme Contatore Bierrenbach de Castro e outros - Vistos. Manifeste-se sobre a contestação ofertada, no prazo
de dez dias. Int. - ADV: EDSON MONTICELLI JUNIOR (OAB 234529/SP), RICARDO CHECCHINATO (OAB 260241/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0013242-50.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1013324-98.2014.8.26) (processo principal 101332498.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Vistos.
Defiro pesquisa pelo sistema INFOJUD da Receita Federal com relação ao endereço da executada. Ciência à parte interessada
do resultado obtido. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB
236301/SP)
Processo 0013243-35.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1018410-50.2014.8.26) (processo principal 101841050.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA Vistos. Foi solicitado via BacenJud o(s) endereço(s) do executado; Intime-se o(a) exequente para que se manifeste sobre o
Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações enviado pelo BACEN, requerendo o que de direito em termos
de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 0020329-57.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1006049-64.2015.8.26) (processo principal 100604964.2015.8.26) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - Condominio Residencial Saint Marie - Vistos. Cadastremse os advogados da executada (fls. 15). Manifeste-se o exequente sobre a impugnação ofertada, especialmente sobre eventual
proposta de acordo para quitação do débito, que deverá levar em consideração a quantia de que pode a executada dispor
mensalmente (R$ 250,00). Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT GALVEZ (OAB 99016/SP), FERNANDA MARIA JOAQUINA DE
LIMA E S. OLIVEIRA
Processo 1000338-15.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 113: Indefiro a suspensão do feito, por falta de previsão legal. Ademais,
promova o requerente os atos pertinentes e necessários ao cumprimento da liminar concedida, ou, caso queira, proceda-se nos
termos do artigo 42 do Decreto Lei 911/69. Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 1001247-23.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - M TONELO REP COMERCIAIS LTDA - Vistos. Foi solicitado via BacenJud e InfoJud o(s) endereço(s) da ré; Intime-se
o(a) autor(a) para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações enviado pelo
BACEN e resposta ofertada pela SRF, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP)
Processo 1002085-97.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - ITAPEVA II FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e outro - Vistos. Fls. 118: Defiro o prazo requerido de 90 (noventa) dias.
Promova o requerente os atos pertinentes e necessários ao cumprimento da liminar concedida, ou, caso queira, proceda-se nos
termos do artigo 42 do Decreto Lei 911/69. No silêncio, intime-se nos termos do § 1º do artigo 267 do Código de Processo Civil.
Int. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 1002229-37.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Lune Transportes de
Cargas Ltda - Jump Serviço de Transporte e Logística Ltda e outros - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, e esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no prazo de 5 (cinco)
dias. Informem, ainda e no mesmo prazo, se há interesse na realização da audiência de que trata o art. 331 do Código de
Processo Civil. Intimem-se. - ADV: PAULO LUCIANO DE OLIVEIRA CARLOS (OAB 92746/MG), ANTÔNIO GABRIEL SPINA
(OAB 173853/SP)
Processo 1002231-41.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - ELYS REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA - Vistos. Fls. 95: Defiro o prazo requerido de 30 (trinta) dias. No silêncio, tornem os autos conclusos para
ulteriores deliberações. Int. - ADV: JULIANA TIMPONE (OAB 296470/SP)
Processo 1002804-45.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Foi determinada a realização do desbloqueio do veículo por meio
do sistema RenaJud. Dê-se ciência à parte interessada. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1003019-21.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sociedade - Modelar Construtora Ltda - Aparecido Carlos
Pelegrine Silva e outros - Vistos. Fls. 269: Defiro o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. No silêncio, tornem os autos conclusos
para ulteriores deliberações. Int. - ADV: SANDRA REGINA GANDRA (OAB 157418/SP), JOAO CARLOS JOSE MARTINELLI
(OAB 51512/SP), RAFAEL MARCANSOLE (OAB 257732/SP)
Processo 1003022-73.2015.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1003022-73.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Rosicler de Matos Ferreira - Vistos. Homologo o acordo
celebrado entre as partes a fls. 06/08 e declaro suspensa a execução, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil.
Diante da data avençada para o último pagamento (16/02/2017), a credora deverá manifestar-se em cinco dias sobre eventual
descumprimento do acordo, fazendo seu silêncio presumir o pagamento. Assim, independentemente de manifestação da parte
interessada, decorrido o prazo acima mencionado, tornem conclusos para extinção. Intimem-se. - ADV: ANTONIO CARLOS
LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), LIVIA NAVA PAGNAN (OAB 349490/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 1003434-38.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Vistos. Foi solicitado via BacenJud o(s) endereço(s) do(s) réu(s); Intime-se o(a) autor(a) para que se manifeste sobre o
Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações enviado pelo BACEN, requerendo o que de direito em termos
de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 1003621-46.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - APARECIDO DONIZETH
PEREIRA DA SILVA - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(endereço insuficiente) as fls. 115. Int. - ADV: PEDRO
LUIS BIZZO (OAB 225295/SP)
Processo 1003621-46.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - APARECIDO DONIZETH
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PEREIRA DA SILVA - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 117. Int. - ADV: PEDRO LUIS BIZZO
(OAB 225295/SP)
Processo 1003621-46.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - APARECIDO DONIZETH PEREIRA
DA SILVA - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(mudou-se) as fls. 119. Int. - ADV: PEDRO LUIS BIZZO (OAB
225295/SP)
Processo 1003684-71.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1003684-71.2014.8.26) - Cumprimento de sentença
- Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Ciência ao exequente da devolução do AR
negativo(ausente) as fls. 15. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 1003836-85.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ameliane Cristina Langenbach
Pinto e outro - Mrv Engenharia e Participações S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado a fls. 311/336, em seus
efeitos devolutivo e suspensivo. Aos autores, para contrarrazões. Após, remetam-se estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado I (1ª a 10ª Câmaras do Complexo Judiciário Ipiranga SEJ 2.1.1 - sala 45), com
as nossas homenagens. Intimem-se. - ADV: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB 80055/MG), ANDRÉ JACQUES
LUCIANO UCHOA COSTA (OAB 325150/SP), LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG), MARCELO NEVES FALLEIROS
(OAB 278519/SP)
Processo 1003965-90.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Vistos. Foi determinado bloqueio de valores pertencentes ao(s) executado(s) pelo sistema BacenJud, bem como pesquisa de
veículo(s) por meio do sistema RenaJud. Intime-se o(a) exequente para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem
Judicial de Bloqueio de Valores enviado pelo BACEN, que adiante segue, dando conta do bloqueio de valores pertencentes
ao(s) executado(s) no importe de R$ 16,30, o qual já teve seu desbloqueio solicitado, tendo em vista que se trata de valor
irrisório; e dê-se ciência das respostas ofertadas pelo DETRAN. Int. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 1004108-50.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis
- Sem despejo - MARCELO MENDES MIGUEL - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(mudou-se) as fls. 112. Int.
- ADV: ALEXANDRE CARRERA (OAB 190143/SP)
Processo 1004406-08.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Itau Unibanco S/A - Vistos.
Determinei a realização das pesquisas de endereço on-line requeridas. Manifeste-se o(a) requerente a respeito das respostas
ofertadas, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA
(OAB 91275/SP)
Processo 1004854-44.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Providencie
o requerente o recolhimento das diligências do oficial de justiça para o cumprimento do mandado. Int. - ADV: MARCELO
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 1005009-81.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1005009-81.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Locação de Imóvel - Fabíola Modenesi Luchini - Maria Isabel Ortolano Olivato e outro - Vistos. Homologo o acordo celebrado
entre as partes a fls. 75/76 e declaro suspensa a execução, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil. Diante da data
avençada para o último pagamento (10/01/2021), a credora deverá manifestar-se em cinco dias sobre eventual descumprimento
do acordo, fazendo seu silêncio presumir o pagamento. Assim, independentemente de manifestação da parte interessada,
decorrido o prazo acima mencionado, tornem conclusos para extinção. Sem prejuízo, levanto a penhora lançada sobre o imóvel
de propriedade da executada, conforme requerido pela credor. Intimem-se. - ADV: GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB 174541/
SP), THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP), GUSTAVO LUIS CASCONI (OAB 198078/SP), THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB
304858/SP), FERNANDO ESTEVES PEDRAZA (OAB 231377/SP)
Processo 1005095-18.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Marcelo Alessandro Ferreira do
Nascimento - Leonardo Barbosa Balbo e outro - Vistos. Ante a comprovação juntada aos autos, defiro ao corréu Leonardo
Barbosa Balbo os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Cumpra-se o despacho de fls. 103. Int. - ADV: MAYARA ÚBEDA
DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP), JULIANA TARTALIA (OAB 319288/SP), BONIFÁCIO OLIVEIRA DE FREITAS (OAB
203364/SP)
Processo 1005405-58.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - FABIO DE SOUSA - Vistos.
Fls. 119: defiro. Retifique-se o polo ativo da ação, a fim de constar OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
anotando-se no SAJ, bem como seus procuradores. Ademais, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. No
silêncio, aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA
(OAB 150793/SP)
Processo 1005951-16.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - SCHEDULE TUBOS
VALVULAS E CONEXÕES LTDA - CASA DO MARCINEIRO DE JUNDIAI LTDA EPP - Ciência ao requerente da devolução do
AR negativo(ausente) as fls. 219. Int. - ADV: WALDIR FANTINI (OAB 292875/SP), CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR (OAB
225209/SP)
Processo 1005951-16.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - SCHEDULE TUBOS
VALVULAS E CONEXÕES LTDA - CASA DO MARCINEIRO DE JUNDIAI LTDA EPP - Ciência ao requerente da devolução do
AR negativo(ausente) as fls. 221. Int. - ADV: WALDIR FANTINI (OAB 292875/SP), CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR (OAB
225209/SP)
Processo 1006049-35.2013.8.26.0309 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - Ângelo Jonas Lanza Ciência ao requerente da devolução da carta precatória as fls. 127/133. Int. - ADV: CHRISTIANE NEGRI (OAB 266501/SP)
Processo 1006538-38.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BANCO DE LAGE
LANDEN BRASIL S/A - Vistos. Ante o equívoco da publicação realizada em nome dos antigos advogados do exequente (fls.
168), desentranhe-se a carta precatória de fls. 161/169, devolvendo-a ao Juízo Deprecado, devendo o exequente cumprir a
determinação de recolhimento de custas e despesas diretamente no Juízo Deprecado. Int. - ADV: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI
(OAB 285218/SP)
Processo 1006684-79.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - FLAVIO SERGIO DE
ALMEIDA MOURA - IMOBILIARIA SERRA DO JAPI - Vistos. Os documentos de fls. 133/134 não são relacionados ao presente
feito e, portanto, deverão ser cancelados. Providencie-se. Repita-se a expedição do ofício de fls. 124, encaminhando-o ao local
indicado a fls. 127. Dê-se ciência ao autor do depósito das chaves do imóvel, autorizada sua retirada. Por fim, deverá o autor
esclarecer se o imóvel já foi desocupado, para fins de apuração dos pedidos formulados nos itens “2” e “3” (fls. 05). Int.. - ADV:
ALEXANDRE CARRERA (OAB 190143/SP), ANDERSON GROSSI DE SOUZA (OAB 287797/SP), ANDRE HENRIQUE PAULINO
(OAB 327487/SP)
Processo 1007112-95.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Banco Bradesco S/A - Vistos. Fls. 259:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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apresente o devedor os documentos necessários, conforme determinado a fls. 254, no prazo improrrogável de cinco dias. No
mais, expeça-se em favor da credora, mandado de levantamento do valor depositado a fls. 242, certificando-se. Int. - ADV:
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FERNANDO MALTA (OAB 249720/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP),
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1007707-94.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Aliete Alves Silva e outro - “Em
cumprimento ao acordo de fls. 158/159, expedi certidão de honorários à Dra. Karen Gabrieli Corsini, OAB/SP 325.279 “. - ADV:
KAREN GABRIELI CORSINI (OAB 325279/SP), FERNANDO RICON (OAB 253278/SP)
Processo 1007768-81.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Condomínio Nature Village e
outro - Vistos. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Int.. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO (OAB
101857/SP), ALESSANDRA MITIKO SHINOBARA (OAB 314271/SP)
Processo 1008132-53.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Armando Carlos
Brandini - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(mudou-se) as fls. 66. Int. - ADV: ALINE CAMOLEZ SOARES
ISCARO (OAB 325960/SP)
Processo 1008200-03.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Construsantos Pavimentação e
Terraplanagem Ltda. - Lax Engenharia e Sistemas Construtivos Ltda e outro - Vistos. Especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, e esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no prazo
de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo prazo, se há interesse na realização da audiência de que trata o art. 331 do
Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: THIAGO MASSICANO (OAB 249821/SP), CLAUDIO MARCUS LANGNER (OAB
223317/SP)
Processo 1008213-36.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1008213-36.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Vistos. Intime-se o devedor, via postal, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor devido (R$ 1.726,91), sob pena de multa de 10%. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA
BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 1008373-61.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Vistos. Defiro a realização da pesquisa requerida por meio do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL. Dê-se ciência
à credora da resposta oferecida pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES
DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 1008382-23.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Itapeva II Multicarteira Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Vistos. Esclareça o autor qual endereço requer novas diligências para
cumprimento da liminar, bem como, recolha as custas respectivas do oficial de justiça para expedição de mandado. Int. - ADV:
FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 1008527-45.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Celso Luiz Balão - Instituto Nacional
do Seguro Social-inss - “Manifestem as partes acerca das resposta aos quesitos complementares juntado aos autos.” - ADV:
SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP), DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1008629-04.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Associação Melhoramentos Parque dos
Cafezais VI - Kaue Tadeu Donato Mavouchian - - KAUANA CRISTINA DONATO MAVOUCHIAN e outro - Ciência ao requerente
da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV: EZEQUIEL BARRA DE PAULO BORGES (OAB 299100/SP),
EZIQUIEL VIDAL CARDOZO (OAB 299101/SP), CARLA VANESSA MOLINA DA SILVA CALEGARI CARDOSO (OAB 238958/
SP)
Processo 1008698-02.2015.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1008698-02.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Indenização por Dano Moral - Alcenir da Silva Vianna - Itau Unibanco S/A - Vistos. Anote-se a gratuidade de justiça e a prioridade
na tramitação do feito. Ante o noticiado descumprimento do acordo, intime-se o executado para que, no prazo de quinze dias,
cumpra a obrigação a que se comprometeu no item “3” do acordo e efetue o pagamento da quantia de R$ 1.090,87, sob pena de
aplicação de multa de 10% (dez por cento). Int. - ADV: LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/SP), ROSEMARY SOARES
(OAB 333538/SP)
Processo 1009040-13.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Thiago Tadeu Torres e
outro - Catarina Incorporadora Ltda - Vistos. Recebo o recurso adesivo apresentado a fls. 413/418, em seus regulares efeitos. À
ré, para contrarrazões. Após, cumpra-se o determinado na parte final do despacho de fls. 411. Int. - ADV: ROBERTO MOUNIR
MAALOULI (OAB 250281/SP), FLÁVIO RIBEIRO RAMOS (OAB 236370/SP), JOSE ADRIANO DE SOUZA CARDOSO FILHO
(OAB 130815/SP)
Processo 1009041-95.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Alfredo Sa Maqueda Catarina Incorporadora Ltda - Vistos. Recebo o recurso adesivo apresentado a fls. 406/411, em seus regulares efeitos. À ré,
para contrarrazões. Após, cumpra-se o determinado na parte final do despacho de fls. 404. Int. - ADV: JOSE ADRIANO DE
SOUZA CARDOSO FILHO (OAB 130815/SP), FLÁVIO RIBEIRO RAMOS (OAB 236370/SP)
Processo 1009059-87.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANDRÉIA SILVEIRA
FERRO - Vistos. Defiro a realização da pesquisa requerida por meio do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL. Dê-se
ciência à autora da resposta oferecida pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Int. - ADV: JACIANE FERNANDES
FERREIRA (OAB 266363/SP), VALDIRENE GOMES DO NASCIMENTO (OAB 263280/SP)
Processo 1009140-65.2015.8.26.0309 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Claro S/A - Jussara Segli Salles
Bueno - - Roberto Antonio Salles Bueno - - José Antonio Segli - - Dalva Vieira Segli - - Jurandir Segli - - Lazara Cristina Crepaldi
e outros - Manifeste-se o requerente acerca da certidão do oficial de justiça as fls. 195. Ciência ao requente da contestação
apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV: JUCARA SECCO RIBEIRO (OAB 130818/SP), RICARDO JORGE VELLOSO
(OAB 163471/SP), KELLY ANDREOLI (OAB 287104/SP)
Processo 1009496-31.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Vistos. Fls. 91: Defiro. Retifique-se o polo ativo da ação, a fim de constar OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, anotando-se no SAJ, bem como seus procuradores. Ademais, promova o requerente os atos pertinentes e
necessários ao cumprimento da liminar concedida, ou, caso queira, proceda-se nos termos do artigo 42 do Decreto Lei 911/69.
No silêncio, intime-se nos termos do § 1º do artigo 267 do C.P.C. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 1010325-41.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - Cássio Roberto de Souza - Vistos. Expeça-se carta
para citação do requerido Geraldo no endereço indicado a fls. 92/93. Intime-se o banco, via Imprensa Oficial, para esclarecer
por que não deu cumprimento ao que lhe foi determinado quanto ao depósito do valor nos autos. Int. - ADV: JOÃO RENATO DE
FAVRE (OAB 232225/SP), THIAGO LEARDINE BUENO (OAB 326866/SP)
Processo 1010356-61.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Mfx do Brasil
Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda e outro - Vistos. Especifiquem as partes as provas
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, e esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no
prazo de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo prazo, se há interesse na realização da audiência de que trata o art. 331
do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), MANUEL
EDUARDO DE SOUSA SANTOS NETO (OAB 144423/SP), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA (OAB 246422/SP)
Processo 1010469-49.2014.8.26.0309 - Exibição - Liminar - Luiz Carlos da Silva Fortes - FIDC - Vistos. Certifique-se o
trânsito em julgado. Após procedidas as devidas anotações, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: GIZA
HELENA COELHO (OAB 166349/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP)
Processo 1010806-04.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Mobly Comercio Varejista Ltda
- Simbal Pr Indústria de Móveis e Colchões Ltda. - Banco Itaú BBA S/A - - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos.
Manifeste-se a denunciante sobre as contestações apresentadas pelos denunciados a fls. 238/242 e 269/292, no prazo de dez
dias. Sem prejuízo, dê-se ciência à ré do documento apresentado a fls. 146 pela autora e a esta dos documentos apresentados
pela ré a fls. 170/236, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/
SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), CAROLINA MIGUEZ DE ALMEIDA (OAB 73328/RS), THOMAS MULLER (OAB
61367/RS), PAULO SOARES DE MORAIS (OAB 183461/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), CARLOS NARCY DA
SILVA MELLO (OAB 70859/SP)
Processo 1010858-97.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento sem Causa - Adriano Del Fabro - Me Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(não procurado) as fls. 65. Int. - ADV: REGINALDO FRANCISCO DA SILVA
(OAB 322880/SP)
Processo 1010998-05.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I - Vistos. Fls. 116: Defiro o prazo de 10 (dez) dias
para juntada das diligências do oficial de justiça, a fim de promover os atos pertinentes e necessários ao cumprimento da liminar
concedida, ou, caso queira, proceda-se nos termos do artigo 42 do Decreto Lei 911/69. No silêncio, intime-se nos termos do § 1º
do artigo 267 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
Processo 1011111-22.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Nulidade - A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda JOSÉ MANUEL LIMA DA SILVA SALTO ME e outro - Vistos. Diante da concordância de fls. 145/146, expeça-se mandado
de levantamento judicial em favor do banco, referente à guia de fls. 141, observados os requerimentos formulados. Com o
levantamento, anote-se a baixa da parte. Outrossim, considerando o trânsito em julgado, requeira a parte vencedora o que de
direito em termos de prosseguimento; no silêncio, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: FABIO ROBERTO LOTTI (OAB
142444/SP), JULIANA APARECIDA JACETTE BERG (OAB 164556/SP), ANA CAROLINA FONTES CARICATTI CONDE (OAB
208848/SP), LUCIANE TAVARES DE MORAES (OAB 227485/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)
Processo 1011248-38.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Imbrizi mao de obra temporaria
RHI LTDA ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado nº 309.2014/021148-4 dirigi-me ao endereço: Rua Prefeito José Carlos, 380, Itupeva, onde CITEI E INTIMEI do inteiro
teor do mandado a empresa requerida, em nome de sua representante legal, como assim se declarou ser, Léia Morais RG
nº 22.582.447-3, a qual, ciente, recebeu contrafé que lhe ofereci, apondo sua assinatura no r. mandado anexo. O referido é
verdade e dou fé. - ADV: MARCOS CESAR ORQUISA (OAB 316245/SP)
Processo 1011248-38.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Imbrizi mao de obra temporaria RHI
LTDA ME - Vistos. Foi determinado o bloqueio de valores pertencentes à executada pelo sistema BacenJud; Intime-se o(a)
exequente para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores enviado pelo BACEN, que
adiante segue, dando conta de que o bloqueio de valores pertencentes à executada resultou infrutífero (R$ 0,00). Int. - ADV:
MARCOS CESAR ORQUISA (OAB 316245/SP)
Processo 1011409-77.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Galmaq Equipamentos para Escritório
Ltda - Vistos. Foi determinado o bloqueio de valores pertencentes à executada pelo sistema BacenJud. Intime-se o(a) exequente
para que se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores enviado pelo BACEN, que adiante
segue, dando conta do bloqueio de valores pertencentes à executada no importe de R$ 84,78. Int. - ADV: THAÍS SANTIAGO
LEITE (OAB 358562/SP), JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA (OAB 55160/SP)
Processo 1011673-94.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Condomínio Vista Centrale
Residence - Vistos. Foi solicitado via BacenJud e InfoJud o(s) endereço(s) do réu Fábio; Intime-se o(a) autor(a) para que se
manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações enviado pelo BACEN e resposta ofertada pela
SRF, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO
(OAB 101857/SP), ALESSANDRA MITIKO SHINOBARA (OAB 314271/SP)
Processo 1011971-86.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Gabriel
Aparecido Fernandes - Vistos. Indefiro, por ora, a citação por edital, o que só é admissível após o esgotamento de todos os
meios possíveis à localização dos réus. Providencie o autor o necessário para a localização dos réus. Int. - ADV: CLAUDIA
STRANGUETTI (OAB 260103/SP)
Processo 1011999-88.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Vistos. Fls. 93: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido de noventa dias. Após, manifeste-se em termos de
prosseguimento. No silêncio, cumpra-se o disposto no art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado ou
carta com aviso de recebimento, se o caso. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS
LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 1012084-40.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Carlos Roberto Fernandes Junior
- Carlos Roberto Fernandes Junior - Vistos. Embora não tenha havido manifestação do executado quanto à intimação de fls.
193/194 (não tendo sido sequer fixado o patamar da multa que seria aplicada em caso de descumprimento), houve penhora
no rosto dos autos de que o executado é credor (fls. 196). Antes de analisados os pedidos formulados a fls. 198/200, deverá
o exequente diligenciar e esclarecer sobre a existência de parcela de atrasados a ser depositada nos autos em que ocorreu a
penhora. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO FERNANDES JUNIOR (OAB 337546/SP)
Processo 1012169-26.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vanderli Pascoal dos Santos - Vistos. Manifeste-se a autora sobre a informação
trazida pelo réu de que as partes celebraram acordo, ciente de que por seu silêncio se presumirá concordância, o que acarretará
a extinção do feito. Int.. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB
155574/SP), RODOLFO BARBOSA DA COSTA (OAB 244022/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP)
Processo 1012371-71.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A Vistos. Fls. 158/159: Após recolhidas as diligências necessárias, defiro a expedição de mandado de citação ao representante
legal da executada, Carlos Henrique Leibholz, cabendo ao oficial de justiça encarregado da diligência, em se verificando as
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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circunstâncias legais que reclamam a citação com hora certa (artigo 227 do Código de Processo Civil), proceder dessa forma.
Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 208092/SP)
Processo 1012496-05.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1012496-05.2014.8.26) - Cumprimento de sentença DIREITO DO CONSUMIDOR - João Batista Ferreira - Vistos. Manifeste-se o exequente se concorda com o depósito efetuado (fls.
10), esclarecendo se foram fornecidos os boletos do financiamento, ciente de que por seu silêncio se presumirá concordância.
Int.. - ADV: MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP)
Processo 1012496-68.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - Clodoaldo Marega - Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento judicial em favor do autor, referente à guia de fls. 97 e, após,
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), CELSO
DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1012543-42.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Andre Luis Rinaldim e outro - Vistos.
Após a apresentação da planilha atualizada do débito e recolhimento das diligências necessárias, intime-se a executada, na
pessoa de seu representante legal, para indicar bens passíveis de penhora e seus valores, sob pena de multa de 20% e
constituir ato atentatório à dignidade da Justiça, se não a fizer. Int. - ADV: THYAGO DE MELO ARAUJO (OAB 346808/SP)
Processo 1012584-09.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - Murilo Francisco de Paula Sousa Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, e esclarecendo o
que com elas desejam demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo prazo, se há interesse na realização
da audiência de que trata o art. 331 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: MARIA FERNANDA ANACHORETA
XIMENES ROCHA (OAB 148456RJ)
Processo 1012656-93.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - João Synésio
Sardinha - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(mudou-se) as fls. 134. Int. - ADV: EDUARDO GUIMARÃES
GUEDES (OAB 320424/SP)
Processo 1013017-13.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Parque
dos Rodoviários - Ciência ao requerente da certidão do oficial de justiça as fls. 73, manifestando-se no prazo legal. Int. - ADV:
MARIA LUCIA RUIVO DE OLIVEIRA VASCONCELLOS (OAB 218122/SP)
Processo 1013089-34.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EXPRESSO ITUPEVA
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - Banco Bradesco S/A - Vistos. Diga o credor, no prazo de cinco dias, se concorda com o
valor do depósito (fls. 158), fazendo seu silêncio presumir concordância. Assim, decorrido o prazo acima mencionado, tornem
conclusos para extinção. Int. - ADV: BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), MARLY APARECIDA VANINI (OAB 296514/SP),
JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP)
Processo 1013125-42.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Foi determinada a realização do bloqueio do veículo por meio do sistema
RenaJud. Dê-se ciência à parte interessada. Int. - ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ERIC
GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 1013222-42.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Plascar - Laurindo dos Santos - Vistos. Foi determinado o bloqueio
de valores pertencentes ao(s) executado(s) pelo sistema BacenJud; Intime-se o(a) exequente para que se manifeste sobre
o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores enviado pelo BACEN, que adiante segue, dando conta de que o
bloqueio de valores pertencentes ao(s) executado(s) resultou infrutífero (R$ 0,00). Int. - ADV: ADEMIR DE OLIVEIRA COSTA
JUNIOR (OAB 252047/SP), LAÉRCIO SÉRGIO DOS SANTOS (OAB 303209/SP)
Processo 1013291-74.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Soraya Mendes Melo Andrade
e outros - Banco do Brasil S/A - Vistos. Cumpra o Cartório a determinação de anotação da emenda à inicial, conforme decisão
de fls. 152/153. Fls.174/177: ciência ao réu. Indefiro a tutela antecipada por ausentes os pressupostos de sua admissibilidade.
Ademais, a mera alegação, sem comprovação, de que os juros contratados são superiores ao patamar médio para o tipo de
operação realizada no contrato não basta para caracterizar a verossimilhança exigida para o deferimento da tutela e a suspensão
da divulgação dos apontamentos negativos promovidos pelo réu. Além do mais, se no momento oportuno for reconhecida a
abusividade dos juros cobrados será restituído aos autores o valor correspondente. Acrescente-se que, conforme o enunciado
da Súmula nº 380 do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional não descaracteriza a mora, de maneira que é regular a
inscrição dos nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, e esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no prazo
de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo prazo, se há interesse na realização da audiência de que trata o art. 331 do
Código de Processo Civil. Intime-se. Jundiaí, 16 de dezembro de 2015. - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ANTONELLA DE ALMEIDA (OAB 112884/SP)
Processo 1013383-86.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS VILA
VICTORIA - Vistos. Retifico o despacho de fls. 86, somente para constar corretamente o horário da audiência do dia 10 de
março de 2016, às 10h30m. Int. - ADV: PAULO VINICIUS ZINSLY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 215895/SP)
Processo 1013398-89.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Comissão - João Paulo Carvalho de Lima - MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Diga o credor, no prazo de cinco dias, se concorda com o valor do depósito
(fls. 166), fazendo seu silêncio presumir concordância. Assim, decorrido o prazo acima mencionado, tornem conclusos para
extinção Int. - ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP), LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/
MG), ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB 80055/MG)
Processo 1014102-05.2013.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1014102-05.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Perdas e Danos - ROBSON KUNTGEN - IVO ALVES NETO - Providencie o exequente o recolhimento das diligências do oficial
de justiça para o cumprimento do mandado. Int. - ADV: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 83490/SP), CRISTIANE LIMA DE
ANDRADE (OAB 146372/SP)
Processo 1014228-55.2013.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Vistos. Defiro pesquisa pelo sistema INFOJUD da Receita Federal com relação ao endereço da requerida. Ciência à
parte interessada do resultado obtido. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA
BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 1014290-95.2013.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Vistos. Foi solicitado via BacenJud o(s) endereço(s) do(s) réu(s); Intime-se o(a) autor(a) para que se manifeste sobre o
Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações enviado pelo BACEN, requerendo o que de direito em termos
de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
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Processo 1014843-74.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Rafael Marcansole e outro - Itau
Unibanco S/A - Rafael Marcansole - Vistos. Fls. 198/199: autorizo, excepcionalmente, o depósito da parcela vencida em novembro
de 2015, devendo o banco viabilizar os pagamentos futuros por meio de desconto em conta, como até então vinha fazendo.
Com o depósito, fica desde já autorizado o levantamento. A eventual aplicação de multa será verificada quando da prolação da
sentença. Nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil, dê-se ciência aos autores dos documentos apresentados pelo
réu a fls. 207/214. Após, tornem conclusos para sentença. Int.. - ADV: ERCULES MATOS E SILVA (OAB 159169/SP), ELVIO
HISPAGNOL (OAB 34804/SP), RAFAEL MARCANSOLE (OAB 257732/SP)
Processo 1014922-87.2014.8.26.0309 - Monitória - Cheque - MANTUANELLI E MANTUANELLI LTDA - Ciência ao requerente
da devolução do AR negativo(não existe o número) as fls. 99. Int. - ADV: LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO
(OAB 319306/SP)
Processo 1014989-18.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Aguarde-se por devolução da carta precatória distribuída pela
autora em Várzea Paulista (fls. 60). Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1015076-71.2015.8.26.0309 - Alienação Judicial de Bens - Adjudicação Compulsória - Antônio Carlos Lucas Teresa Ivani Gago Lucas - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV: MARCEL
SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), NOEMI SANTOS DO NASCIMENTO DOMINGOS (OAB 324316/SP)
Processo 1015100-02.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Japy Fomento Mercantil Ltda - Vistos.
Considerando que o valor das despesas recolhidas mostrou-se suficiente para a realização de apenas uma pesquisa, foi
solicitado via BacenJud o(s) endereço(s) do(s) réu(s); Intime-se o(a) autor(a) para que se manifeste sobre o Detalhamento de
Ordem Judicial de Requisição de Informações enviado pelo BACEN, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento
do feito. Int. - ADV: ROBERTA MICHELLE MARTINS (OAB 197927/SP)
Processo 1015137-29.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Rosana Aparecida Machado Bassi - Carlos
Cesar Parra Custódio Veículos - Me e outro - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int.
- ADV: SILENE TONELLI REGATIERI (OAB 185434/SP), ELIEL RODRIGO DE FREITAS FEIJO (OAB 368143/SP), ANDERSON
DARIO (OAB 266908/SP)
Processo 1015273-26.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Esbulho / Turbação / Ameaça - Transportadora Rodojun
Ltda - Vistos. Deverá a autora esclarecer em qual endereço pretende seja realizada a diligência para reintegração da posse do
bem móvel, bem como indicar o endereço em que será citado o réu. Int. - ADV: FERNANDO EDUARDO ORLANDO (OAB 97883/
SP)
Processo 1015313-76.2013.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO
LTDA - Vistos. Defiro pesquisa pelo sistema INFOJUD da Receita Federal com relação ao endereço da requerida. Ciência à
parte interessada do resultado obtido. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA
BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 1015340-59.2013.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1015340-59.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Vistos. Intime-se o devedor, pessoalmente, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor devido (R$ 7.293,78), sob pena de multa de 10%. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA
BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 1015530-85.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Juliano Granado Mendes - Anhanguera
Educacional Ltda - Vistos. Providencie-se a a juntada da guia de fls. 156 aos autos que se encontram em andamento, ou seja, ao
incidente de cumprimento de sentença em apenso (1015530-85.2014.8.26.0309/01. Int.. - ADV: DÉBORA THAIS MORASSUTI
SANTIAGO (OAB 258102/SP), TAMARA GROTTI (OAB 217781/SP)
Processo 1015530-85.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1015530-85.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Juliano Granado Mendes - Anhanguera Educacional Ltda - Vistos. Manifeste-se o credor
acerca dos depósitos realizados (fls. 07/08 e 12/13), ciente de que por seu silêncio se presumirá concordância, o que acarretará
na extinção do feito. Int.. - ADV: TAMARA GROTTI (OAB 217781/SP), DÉBORA THAIS MORASSUTI SANTIAGO (OAB 258102/
SP)
Processo 1015630-74.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Banco Itauleasing S/A - Ciência ao
requerente da devolução do AR negativo(mudou-se) as fls. 100. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP),
MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR)
Processo 1015729-10.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Bancários - Eloi Castelhano Junior - Banco do Brasil S/A
- Vistos. Cumpra-se o v. acórdão. Promova a parte vencedora, caso queira, os ulteriores atos pertinentes ao cumprimento da
sentença. Silente, independentemente de novo despacho, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FERNANDO PALVARINI (OAB 272881/SP)
Processo 1015762-97.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1015762-97.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Espécies de Contratos - ALINE BEDULI - Anhanguera Educacional Participações S/A - Vistos. A executada foi condenada ao
pagamento de indenização de dez salários mínimos (R$ 7.880,00), a ser acrescida de correção monetária desde o arbitramento
(ou seja, o trânsito em julgado, que ocorreu em 27/10/2015, conforme fls. 116 dos autos principais) e juros de mora desde
a citação (isto é, da juntada do mandado, que se deu em 03/11/2014, conforme fls. 23/24 dos autos principais), além de
honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento). Tendo em vista tais parâmetros e a discordância das partes quanto ao
cálculo, remetam-se os autos ao contador judicial. Int. - ADV: TAMARA GROTTI (OAB 217781/SP), LUCIANE MAINARDI DE
OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP)
Processo 1015821-51.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Alice Marchetti
Euzebio - BANCO DO BRASIL - Vistos. Manifeste-se a exequente sobre a impugnação ofertada. Após, tornem conclusos para
decisão. Int. - ADV: THIAGO GUARDABASSI GUERRERO (OAB 320490/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)
Processo 1015891-05.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hospital Beneficência Portuguesa de
São Paulo - Vistos. Promova-se a transferência do valor bloqueado (fls. 111/112) para uma conta judicial. Defiro a penhora dos
bens imóveis indicados pela credora, no limite da propriedade da executada (50% de cada um deles). Tome-se por termo e, em
seguida, intime-se a executada e os demais coproprietários, após o que será realizada a operação via ARISP. Int. - ADV: JOSE
LUIS DIAS DA SILVA (OAB 119848/SP)
Processo 1015891-05.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hospital Beneficência Portuguesa de
São Paulo - Providencie o exequente o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de
intimação da penhora da executada e dos coproprietários. Int. - ADV: JOSE LUIS DIAS DA SILVA (OAB 119848/SP)
Processo 1015930-65.2015.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Santander Leasing
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S/A Arrendamento Mercantil - Ciência ao requerente da certidão do oficial de justiça as fls. 51, manifestando-se no prazo legal.
Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 1015933-20.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Credi-nino Comercio de Moveis Ltda Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(mudou-se) as fls. 41. Int. - ADV: GILBERTO ANTONIO CINTRA SANCHES
(OAB 272885/SP), DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP)
Processo 1016052-15.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Divisão e Demarcação - WALTER DE OLIVEIRA - ANA
DO CARMO OLIVEIRA - Vistos. Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial apresentado (fls. 60/84). Sem prejuízo, expeçase ofício à Defensoria Pública para levantamento dos honorários. Int. - ADV: LAURA BENEDITA LAMBERT FERREIRA (OAB
245853/SP), FERNANDO QUIRINO JUNIOR (OAB 256317/SP)
Processo 1016058-85.2015.8.26.0309 - Monitória - Cheque - Carlos Aparecido Klein Me - Ciência ao requerente da devolução
do AR negativo(mudou-se) as fls. 32. Int. - ADV: RENATA CASSIANO (OAB 266629/SP)
Processo 1016083-98.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Credi-nino Comercio de Moveis Ltda Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 48. Int. - ADV: GILBERTO ANTONIO CINTRA SANCHES
(OAB 272885/SP), DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP)
Processo 1016298-45.2013.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - José Henrique de
Freitas - Vistos. O processo principal já possui um incidente de cumprimento de sentença (1016298-45.2013.8.26.0309-01)
em andamento. Assim, transfira a petição e documentos de fls. 01/04 para tal incidente, cancelando a presente distribuição e
tornando-o à conclusão. Int. - ADV: SUMAIA ABOU MOURAD (OAB 102646/SP)
Processo 1016351-55.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - Reinaldo Soldeira - Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e
pertinência, e esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo prazo,
se há interesse na realização da audiência de que trata o art. 331 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: SIMONE
AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP)
Processo 1016500-51.2015.8.26.0309 - Monitória - Cheque - Auto Posto Alvorada de Jundiaí Ltda - Providencie o requerente
o recolhimento das diligencias do oficial de justiça para o cumprimento do mandado. Int. - ADV: WALDIRENE LEITE MATTOS
(OAB 123098/SP)
Processo 1016579-64.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE
ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Ciência ao exequente da certidão do oficial de justiça as fls. 63, manifestando-se no prazo legal.
Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)
Processo 1016644-25.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Adriana de Sousa - Banco
Santander Brasil Sa e outro - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a acordo
celebrado entre a autora e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a fls. 42/43. Em consequência, DECLARO EXTINTO quanto a
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código
de Processo Civil. Homologo, ainda, a renúncia ao direito de recorrer. Dê-se baixa da parte no sistema. No mais, aguarde-se
a realização da audiência designada a fls. 34, para a qual o outro réu (Universo Online S/A) já foi intimado. Intimem-se. - ADV:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ROZANGELA AMARAL MACHADO ZANETTI (OAB 236486/SP)
Processo 1016825-60.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1008719-12.2014.8.26) - Embargos à Execução - Valor da
Execução / Cálculo / Atualização - PROMAFER MAQUINAS E FERRAMENTAS e outros - Itau Unibanco S/A - Vistos. Fls. 121:
Defiro o prazo requerido de 30 (trinta) dias. No silêncio, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Int. - ADV:
FELIPE BERNARDI (OAB 231915/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 1016872-34.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1003790-96.2015.8.26) - Cautelar Inominada - Medida
Cautelar - CATTONI TUR PASSAGENS TURISMO E CAMBIO LTDA - União Administradora de Consórcios Ltda. - Ciência ao
requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV: LUIS GUILHERME MACHADO GAYOSO (OAB
115449/SP), JEFFERSON DO CARMOS ASSIS (OAB 4680/PR)
Processo 1016960-38.2015.8.26.0309 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Fausto Ferreira Pinto Junior
- Walter Soares da Silva e outros - Vistos. Desnecessária outorga uxória para o ajuizamento de interdito proibitório, que é
ação possessória e não ação real imobiliária, de modo a afastar a incidência do art. 10 do Código de Processo Civil. Quanto à
gratuidade pretendida pela corréu Walter, deverá comprovar a alegada hipossuficiência. Finalmente, recolha o autor diligências
de oficial de justiça, porquanto necessária a citação por mandado até para qualificação dos réus identificados apenas como
“João Pamonheiro” e “Geraldo”, o que seria inviável por carta. Int. - ADV: JOSE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 271760/SP), GISELE
RENATA ALVES SILVA COSTA (OAB 290038/SP), SELMA LUCIA QUESSINE DE OLIVEIRA (OAB 366634/SP)
Processo 1017045-58.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1017045-58.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Espécies de Títulos de Crédito - ANGELA PESCARINI FABRICIO ME - Vistos. Intime-se a devedora, pessoalmente, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor devido (R$ 2.326,35), sob pena de multa de 10%. Int. - ADV: MAYARA ÚBEDA DE
CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP)
Processo 1017073-89.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘Banco Itaucard
S/A - Vistos. Fls. 51: com o recolhimento das despesas necessárias, proceda-se ao bloqueio do veículo (transferência e
circulação). Sem prejuízo, indique o autor a atual localização do bem e do réu para fins de de busca, apreensão e citação. No
silêncio, intime-se com a advertência do parágrafo 1º do art. 267 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: EDUARDO JOSE
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 1017194-54.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - JANDIRA MANARA FONTE
BASSO - Ciência ao exequente da certidão do oficial de justiça as fls. 55, manifestando-se no prazo legal. Int. - ADV: DANIELA
GALVÃO AGOSTINHO (OAB 200327/SP)
Processo 1017320-70.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 40. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/
SP)
Processo 1017506-30.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - N.M.H. e outro - T.R.O. e outros - Vistos.
Fls. 432/433: Concedo o prazo requerido de cinco dias. No silêncio, tornem conclusos para ulteriores deliberações. Int. - ADV:
EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA (OAB 122941/SP), MARCUS VINICIUS DE LIMA BERTONI (OAB 285352/SP), CRISTIANE
ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA (OAB 172726/SP)
Processo 1017526-84.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - Domingos Josias Jorge da Silva Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int.
- ADV: BRUNA CRIS DA CRUZ SILVA (OAB 334126/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1017638-87.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1017638-87.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Indenização por Dano Moral - MÁRCIA ALVES DA SILVA - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Vistos. Manifeste-se
a credora sobre a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada a fls. 16/24, no prazo legal. Int. - ADV: MARCELO
NEVES FALLEIROS (OAB 278519/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 1017718-51.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1017718-51.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Perdas e Danos - Roberto Melle Pinto - SPE Fleur Du Champ Empreendimentos Imobiliários Ltda - “Providencie o requerente o
recolhimento da taxa pertinente para a pesquisa requerida (RENAJUD/INFOJUD/BACEN) através do código 434-1 no valor de
R$ 12,20 para cada pesquisa.” Int. - ADV: SILMARA MARIA DE FREITAS CAMARGO (OAB 210253/SP), SAMIA REGINA DE
CAMPOS MEDRANO (OAB 333539/SP)
Processo 1017806-55.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Direitos / Deveres do Condômino - Associação Ibi Aram Ii Vistos. Determinei a realização das pesquisas on-line requeridas. Manifeste-se a requerente a respeito das respostas ofertadas,
requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: PAULO VINICIUS ZINSLY GARCIA DE OLIVEIRA
(OAB 215895/SP)
Processo 1017893-11.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Gaspareto & Zanata Com de Peças
Automotivas Ltda - Ciência ao exequente da certidão do oficial de justiça as fls. 50, manifestando-se no prazo legal. Int. - ADV:
ADEVAL PEREIRA GUIMARAES (OAB 78990/SP)
Processo 1018048-14.2015.8.26.0309 - Exibição - Liminar - José Laurentino da Silva e outro - Vistos. Fls. 105: Defiro o
prazo improrrogável de dez dias. No silêncio, tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: SONIA MARIA BERTONCINI
(OAB 142534/SP)
Processo 1018265-57.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - William Aparecido Sperandio Vistos. Foi determinado o bloqueio de valores pertencentes ao(s) réu(s) pelo sistema BacenJud; Intime-se o autor para que se
manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores enviado pelo BACEN, que adiante segue, dando
conta de que o bloqueio de valores pertencentes ao(s) réu(s) resultou infrutífero (R$ 0,00). Int. - ADV: FERNANDA CRISTINA
VALENTE (OAB 276784/SP)
Processo 1018396-66.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento - Vistos. Primeiramente, deverá a autora esclarecer por que ajuizou ação contra pessoa diversa
da que se encontra registrada como proprietária do veículo (fls. 38). Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1018545-28.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Ctm
Construções e Revestimento Ltda - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(desconhecido) as fls. 136. Int. - ADV:
CARLOS ARMANDO MILANI (OAB 97042/SP)
Processo 1018609-72.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Fernando Curi Agostinho - MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado a fls. 279/309, em seus efeitos devolutivo e
suspensivo. Ao autor, para contrarrazões. Após, remetam-se estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado I (1ª a 10ª Câmaras do Complexo Judiciário Ipiranga SEJ 2.1.1 - sala 45), com as nossas homenagens.
Intimem-se. - ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB 80055/
MG), ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (OAB 325150/SP), JULIANA TIMPONE (OAB 296470/SP)
Processo 1018862-26.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Layde Lima Rodrigues Vistos. Aguarde-se a citação e resposta dos réus. Int. - ADV: CELSO COAN CASAGRANDE JUNIOR (OAB 249682/SP)
Processo 1018989-61.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Altair Solci - Mrv Engenharia
e Participações S/A - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV: ANDRÉ JACQUES
LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB 80055/MG), LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG), MARCELO NEVES FALLEIROS
(OAB 278519/SP)
Processo 1019333-76.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - GRANTERRA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - Vistos. Nos termos da decisão de fls. 30/31, depreque-se a citação da ré na pessoa de seu representante
legal, Savio Bruno dos Santos, ao Setor de Cartas Precatórias Cíveis de São Paulo, nos endereços informados a fls. 82,
devendo o exequente providenciar a impressão e encaminhamento da medida deprecada, comprovando a distribuição no prazo
de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: ROSANA DE SEABRA (OAB 98996/SP)
Processo 1019421-80.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Mapfre Seguros Gerais S.a.
- Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes a fls. 48/49 e declaro suspensa a execução, nos termos do art. 792 do
Código de Processo Civil. Diante da data avençada para o último pagamento (30/09/2016), a credora deverá manifestar-se em
cinco dias sobre eventual descumprimento do acordo, fazendo seu silêncio presumir o pagamento. Assim, independentemente
de manifestação da parte interessada, decorrido o prazo acima mencionado, tornem conclusos para extinção. Intimem-se. ADV: MARCELLO ROCCA (OAB 312986/SP)
Processo 1019855-69.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - Pascoal Olaia - Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE
GODINHO (OAB 111453/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
Processo 1019963-98.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Renato Cesar Mezadri
- Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 75. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (OAB
318709/SP)
Processo 1019963-98.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Renato Cesar Mezadri
- Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 78. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (OAB
318709/SP)
Processo 1019963-98.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Renato Cesar Mezadri
- Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(não existe o número) as fls. 80. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA
(OAB 318709/SP)
Processo 1019963-98.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Renato Cesar Mezadri
- Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 82. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (OAB
318709/SP)
Processo 1019963-98.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Renato Cesar Mezadri
- Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 84. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (OAB
318709/SP)
Processo 1020280-96.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - Samuel Lira dos Santos - Seguradora Líder
dos Consórcios DPVAT - Ciência ao requerente da contestação apresentada. À réplica, no prazo legal. Int. - ADV: SIMONE
AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 1020465-37.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Residencial Villaggio Di Firenze Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Vistos. Recebo a emenda de fls. 47. Aguarde-se a realização da audiência designada. Int.. - ADV: FERNANDO VILAR MAMEDE
BRAGA MARQUES (OAB 222529/SP)
Processo 1020798-86.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Bradesco
Administradora de Consorcios Ltda - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida (“entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial” REsp 1.418.593-MS), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL
nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a
efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor,
a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado, ficando deferidos os benefícios do art. 172 do C.P.C., bem como ordem de arrombamento e reforço
policial, caso necessário. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. A CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP), ANDREA TATTINI ROSA (OAB
210738/SP)
Processo 1020798-86.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Bradesco
Administradora de Consorcios Ltda - Providencie o requerente a juntada aos autos do comprovante de pagamento da diligência
do oficial de justiça referente a guia de fls.41. Int. - ADV: ANDREA TATTINI ROSA (OAB 210738/SP), PEDRO ROBERTO
ROMÃO (OAB 209551/SP)
Processo 1021135-75.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - P. - “Providencie
o requerente o recolhimento da taxa pertinente para a pesquisa requerida (RENAJUD/INFOJUD/BACEN) através do código
434-1 no valor de R$ 12,20 para cada pesquisa.” Int. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 1021310-69.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Alessandra Santos da
Silva - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 100. Int. - ADV: RITA DE CASSIA BUENO MALVES
(OAB 271286/SP)
Processo 1021310-69.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Alessandra Santos da
Silva - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 102. Int. - ADV: RITA DE CASSIA BUENO MALVES
(OAB 271286/SP)
Processo 1021425-90.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Portoseg S/A Crédito Financiamento
e Investimento - Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 84. Int. - ADV: ROSANGELA DA ROSA
CORRÊA (OAB 205961/SP)
Processo 1022125-66.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Condomínio Residencial Videiras
- Vistos. Emende sua petição inicial, considerando a opção pelo rito sumário, a fim de adequar a pretensão ao procedimento (art.
276 do C.P.C.), no prazo de dez dias, sob pena de preclusão. Para audiência de conciliação, designo o dia 02 DE MARÇO DE
2016, ÀS 16H40, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados
por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se
e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima
citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada
a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído,
sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado,
ficando desde já deferidos, para o cumprimento da diligência, o reforço policial, caso necessário, assim como os benefícios do
art. 172 do C.P.C.. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/SP)
Processo 1022262-48.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Henrique Jorge do Nascimento
- “Designado o dia 10 de março de 2016, às 16:00 horas, para realização do exame médico pericial no autor, no consultório do
DR. FRANCESCO DEHÓ, com endereço na RUA ANCHIETA, 670, 2º ANDAR - SALA 23, CENTRO em JUNDIAÍ/SP., devendo
comparecer devidamente munido dos documentos pessoais e da Carteira de Trabalho, (doc originais) bem como dos exames
complementares (Raios-X, ultrassom, ressonância, etc.) receitas e relatórios médico que possuírem pertinentes ao quadro
relatados nos autos.” - ADV: ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP)
Processo 1022495-45.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Rosana Alves Martim “Designado o dia 14 de março de 2016, às 14:00 horas, para realização do exame médico pericial no autor, no consultório do
DR. FRANCESCO DEHÓ, com endereço na RUA ANCHIETA, 670, 2º ANDAR - SALA 23, CENTRO em JUNDIAÍ/SP., devendo
comparecer devidamente munido dos documentos pessoais e da Carteira de Trabalho, (doc originais) bem como dos exames
complementares (Raios-X, ultrassom, ressonância, etc.) receitas e relatórios médico que possuírem pertinentes ao quadro
relatados nos autos.” - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1022709-36.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Antonio Gomes da Cruz “Designado o dia 04 de abril de 2016, às 14:00 horas, para realização do exame médico pericial no autor, no consultório do
DR. FRANCESCO DEHÓ, com endereço na RUA ANCHIETA, 670, 2º ANDAR - SALA 23, CENTRO em JUNDIAÍ/SP., devendo
comparecer devidamente munido dos documentos pessoais e da Carteira de Trabalho, (doc originais) bem como dos exames
complementares (Raios-X, ultrassom, ressonância, etc.) receitas e relatórios médico que possuírem pertinentes ao quadro
relatados nos autos.” - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1022715-43.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Casa do Chefe Gastronomia Ltda Me
- Ciência ao requerente da devolução do AR negativo(ausente) as fls. 39. Int. - ADV: MARLON LEANDRO CALHIARANA (OAB
232261/SP)
Processo 1022926-79.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Juvenal Lopes da Silva - “Designado
o dia 04 de maio de 2016, às 16:00 horas, para realização do exame médico pericial no autor, no consultório do DR. CARLOS
ALBERTO SERAFIM, com endereço na AVENIDA DR. ODIL CAMPOS SAES, 47 - SALA 01- VIANELO em JUNDIAÍ/SP., devendo
comparecer devidamente munido dos documentos pessoais e da Carteira de Trabalho (doc originais) bem como dos exames
complementares (Raios-X, ultrassom, ressonância, etc.) receitas e relatórios médico que dispuser pertinente ao quadro relatado
nos autos.” - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Processo 1022961-39.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Isaque Mariano - “Designado o dia
14 de março de 2016, às 16:00 horas, para realização do exame médico pericial no autor, no consultório do DR. FRANCESCO
DEHÓ, com endereço na RUA ANCHIETA, 670, 2º ANDAR - SALA 23, CENTRO em JUNDIAÍ/SP., devendo comparecer
devidamente munido dos documentos pessoais e da Carteira de Trabalho, (doc originais) bem como dos exames complementares
(Raios-X, ultrassom, ressonância, etc.) receitas e relatórios médico que possuírem pertinentes ao quadro relatados nos autos.”
- ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1023386-66.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Cristiana Chaves da Silva Vistos. Isento a parte autora do pagamento de custas, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Cite-se o
INSS, na pessoa de seu representante legal, com as advertências legais. Dispenso a audiência de conciliação (art. 277, C.P.C.),
por ser notório que o INSS não celebra acordo. Visando à melhor ordenação do feito, antecipo a realização da perícia médica.
Para sua elaboração nomeio o Doutor FRANCESCO DEHÒ. Providencie-se o necessário para o agendamento. Realizada,
comprove seu comparecimento a ela, bem como a entrega dos exames complementares eventualmente solicitados pelo perito,
fazendo-o no prazo de dez dias, sob pena de preclusão da prova. No procedimento sumário, a oportunidade para arrolar
testemunhas, e, se requerida perícia médica, indicar assistente técnico e formular quesitos, é quando da propositura da ação,
na petição inicial, o que não foi feito. Operou-se, em consequência, a preclusão, que ora declaro. Faculto ao INSS a formulação
de quesitos e a indicação de assistente técnico, podendo ainda arrolar testemunhas, no prazo de cinco (05) dias, sob pena
de preclusão. Parecer dos assistentes em dez dias após a apresentação do laudo. Deverá a autarquia, em dez (10) dias,
atendendo ao disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93, antecipar os honorários periciais. Requisite-se junto ao INSS os
antecedentes médicos e previdenciários do obreiro, que deverão vir para os autos em trinta dias, sob pena de se considerarem
provadas as alegações em seu desfavor, atinentes a documentos que retiver (art. 396 do CPC). Oficie-se à ex-empregadora
da autora para que encaminhe a este juízo prontuário médico e exames que possuir do período referente ao pacto laboral. As
testemunhas eventualmente arroladas pelo réu serão ouvidas em audiência a ser oportunamente designada, quando então
poderá a autarquia apresentar contestação. Caso contrário, será ela intimada a apresentar defesa. Ciência ao Ministério Público
e Intimem-se. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
VANESSA CARDOSO DE ASSIS (OAB 305920/SP)
Processo 1023486-21.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - Angela Pescarini Fabricio
Me - Ciência ao requerente da certidão do oficial de justiça as fls. 17, manifestando-se no prazo legal. Int. - ADV: MAYARA
ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP)
Processo 1023870-81.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Conjunto Residencial Chácara
Primavera - Vistos. Considerando o desinteresse na produção de provas afirmado na petição inicial e o quanto previsto no
art. 276 do C.P.C., declaro preclusa a oportunidade de apresentar rol de testemunhas ou formular quesitos. Para audiência de
conciliação, designo o dia 09 DE MARÇO DE 2016, ÀS 17H, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese
de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento,
independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente à audiência que se
realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes
para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através
de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado, ficando desde já deferidos, para o cumprimento da diligência, o reforço policial,
caso necessário, assim como os benefícios do art. 172 do C.P.C.. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. A CÓPIA DA
INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE. Intime-se. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/
SP)
Processo 1023912-33.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Associação - Camara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí Vistos. Não tendo a autora cumprido a exigência do art. 276 do C.P.C., declaro preclusa a oportunidade de apresentar rol de
testemunhas ou formular quesitos. Para audiência de conciliação, designo o dia 08 DE MARÇO DE 2016, ÀS 14H40, sendo
obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A)
advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação. CITE-SE
a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE para comparecer
pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar
por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar
a defesa que tiver, por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: MARCELO EDUARDO KALMAR (OAB 186271/SP)
Processo 1023957-37.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Talst Assessoria Contábil S/c Ltda
- Vistos. A própria autora relata ter enviado notificação extrajudicial à ré para comunicação quanto à rescisão do contrato, tendo
a correspondência sido devolvida com a informação “mudou-se” (fls. 27), não obstante a inexistência de alteração no cadastro
mantido na JUCESP, de modo que parece desnecessária o envio de carta de citação ao mesmo endereço. Desta forma, a autora
deverá indicar as pesquisas que pretende sejam realizadas, efetuando o pagamento de despesas correspondentes, a fim de
seja localizada e citada a empresa ré ou sua sócia. Prazo: dez dias, pena de indeferimento. Int. - ADV: LUANA FEIJÓ LOPES
(OAB 228679/SP)
Processo 1024104-63.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Associação - Camara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí Vistos. Não tendo a autora cumprido a exigência do art. 276 do C.P.C., declaro preclusa a oportunidade de apresentar rol de
testemunhas ou formular quesitos. Para audiência de conciliação, designo o dia 09 DE MARÇO DE 2016, ÀS 16H40, sendo
obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A)
advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação. CITE-SE
a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE para comparecer
pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar
por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar
a defesa que tiver, por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos
verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: MARCELO EDUARDO KALMAR (OAB 186271/SP)
Processo 4000341-84.2012.8.26.0309/01 (apensado ao processo 4000341-84.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Tatiana de Azevedo Silveira - Vistos. Intime-se a devedora,
na pessoa de seu Patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor devido (R$ 3.968,87), sob pena de multa
de 10%. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), GUARACI AGUERA DE FREITAS (OAB 283046/SP),
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 4000375-59.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda
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- Vistos. Foi solicitado via BacenJud o(s) endereço(s) do(s) réu(s); Intime-se o(a) autor(a) para que se manifeste sobre o
Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações enviado pelo BACEN, requerendo o que de direito em termos
de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 4002123-29.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - BANCO SANTANDER
BRASIL S/A - Vistos. Ante a não localização de bens passíveis de penhora, declaro SUSPENSA a presente execução, com
fundamento no artigo 791, inciso III do Código de Processo Civil. Aguarde-se manifestação no arquivo. Intime-se. - ADV:
FRANCISCO CARLOS DOS S POLITANI (OAB 132660/SP), BEATRIZ APARECIDA MESQUITA POLITANI (OAB 132641/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0001087-54.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gilvandro
Mendes dos Santos - Inss - Vistos. Fls. 154/155: aguarde-se o processamento do ofício requisitório. Int. - ADV: MILTON ALVES
MACHADO JUNIOR (OAB 159986/SP), SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 150322/SP)
Processo 0001754-74.2010.8.26.0309 (309.01.2010.001754) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Vistos. - Considerando-se que se trata de reforço de penhora, determino
a transferência do numerário bloqueado a fls. 228, aguardando-se a chegada da guia emitida pelo Banco do Brasil. Após sua
juntada, expeça-se o mandado de levantamento pertinente; - No mais, requeira a credora, caso queira, os ulteriores atos de
execução do saldo remanescente. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO
(OAB 236301/SP)
Processo 0004277-40.2002.8.26.0309 (309.01.2002.004277) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Emilio Santos da Cunha - Cr Jundiai Cooperativa Residencial Auto Financiada e outros - Vistos. Voltem os autos ao
arquivo. Int. - ADV: MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 89765/SP), LUIZ AUGUSTO FILHO (OAB 55009/SP)
Processo 0005965-37.2002.8.26.0309 (309.01.2002.005965) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Mercantil de São Paulo São Paulo S/A - Sky Automação Industrial Ltda e outros
- Francisco de Assis Luiz Batista - Ciência ao exequente do oficio do DETRAN/SP juntado às fls. 562/592. - ADV: FLAVIO
DEL PRA (OAB 19817/SP), ALESSANDRO PRADO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 102017/SP), FLÁVIA NERY FEODRIPPE
DE SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP), NEWTON NERY FEODRIPPE DE SOUSA NETO (OAB 232268/SP), ADEMAR
SACCOMANI (OAB 47867/SP)
Processo 0007519-89.2011.8.26.0309 (309.01.2011.007519) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Bradesco S/A - Ciência ao exequente acerca do oficio do DETRAN/SP juntado às
fls. 197/206. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)
Processo 0008767-56.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Master
Participações e Empreendimentos Ltda - Jose Ademir Tega - Vistos. Promova a exequente, caso queira, os ulteriores atos de
execução. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: JOSE ANTONIO RUFINO COLLADO (OAB 61636/SP),
GUSTAVO BARDI CAPPELLI (OAB 251946/SP)
Processo 0009252-27.2010.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Rosangela Aparecida
Joaquim e outros - Paracatu Empreendimentos e Participações Imobiliarias Ltda. e outro - Vistos. Previamente, digam as partes
acerca da penhora no rosto destes autos de fls. 412. Int. - ADV: POLYANA COLUCCI (OAB 124357/SP), FERNANDO PALVARINI
(OAB 272881/SP), ANDRÉ LUIZ MAZZOLA RIVELLI (OAB 228991/SP), MARIA FERNANDA PALVARINI (OAB 224076/SP),
FABIANO BARBOSA FERREIRA DIAS (OAB 221972/SP)
Processo 0013571-48.2004.8.26.0309 (309.01.2004.013571) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda
- Maria Aparecida de Souza e outros - Vistos. Fls. 977: manifestem-se os autores acerca do que requer a ré. Int. - ADV:
ALEXANDRE RAFAEL SECCO (OAB 213113/SP), JOSE CARNEIRO NETO (OAB 109669/SP), JORDEVINO OLIMPIO DE
PAULA (OAB 72138/SP)
Processo 0014248-68.2010.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Veículos - Antonio Felix - Vistos. Cumpra o cartório o
quanto determinado a fls. 131. Int. - ADV: ROQUE FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP)
Processo 0014248-68.2010.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Veículos - Antonio Felix - Ciência ao exequente
acerca da devolução do mandado de intimação cumprido negativo ( deixei de proceder a intimação da executada em virtude de
não localizar o referido número). - ADV: ROQUE FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP)
Processo 0014817-98.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014817) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Embracol
Empresa Brasileira de Construção Civil Ltda e outros - Ciência ao requerente acerca da devolução da carta de intimação
devolvida negativa. ( ausente ). - ADV: PEDRO LUIZ PINHEIRO (OAB 115257/SP), MÁRJORIE AZEVEDO FORTI (OAB 32079/
PR), MARIA LUCIA TRUNFIO DE REZENDE (OAB 278526/SP)
Processo 0016140-46.2009.8.26.0309 (309.01.2009.016140) - Cumprimento de sentença - Sidlar Planejados Moveis e
Decorações Ltda - Providencie o exequente o recolhimento da taxa pertinente para a pesquisa requerida (INFOJUD), através do
código 434-1 no valor de R$12,20 para cada pesquisa. - ADV: CÉLIA REGINA BRESSAN DE SOUZA (OAB 183046/SP), TANIA
MARTIN PIRES GATTI (OAB 125828/SP)
Processo 0016760-10.1999.8.26.0309/18 - Cumprimento de sentença - Recuperação judicial e Falência - Urbasan
Construcoes Urbanismo Saneamento Ltda - Banco do Estado de São Paulo S/A - Vistos. Fls. 866/869 e 877/879: manifestem-se
executado e Ministério Público. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), SILVIA MARIA PINCINATO DOLLO
(OAB 145959/SP), ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/SP), ALEXANDRE BARROS CASTRO (OAB 95458/SP)
Processo 0018056-57.2005.8.26.0309 (309.01.2005.018056) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Claudia do Nascimento Dias e outro - Vistos. Considerando o interesse público na
solução mais rápida dos processos judiciais, e diante de manifestação favorável da exequente, conveniente a aplicação do
artigo 689-A do C.P.C., promovendo a alienação judicial eletrônica do bem penhorado. O ato observará o disposto no Provimento
CSM 1.625/2009, naquilo em que não ficar modificado ou explicitado pela presente decisão. Todos os custos e atos referentes
à alienação judicial eletrônica correrão e serão por conta e responsabilidade exclusiva do gestor abaixo nomeado. Até cinco
dias antes da realização do primeiro pregão, caberá ao exeqüente apresentar diretamente ao gestor (e não no fórum) o cálculo
atualizado do débito, que será considerado para todos os fins de direito. A contra-prestação para o trabalho desenvolvido pelo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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gestor fica, desde logo, fixada em 5% do valor da arrematação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (art.
17 do Provimento CSM n.º 1.625/2009). Fica consignado que o arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos
judiciais das guias emitidas automaticamente pelo sistema eletrônico após a aceitação do lanço (artigos 18 e 19 do aludido
Provimento). Para apreciação da idoneidade do lanço pelo Juízo, deverá o gestor abaixo nomeado trazer o auto respectivo,
acompanhado de demonstração do cumprimento de todos os requisitos elencados na presente decisão (publicação do edital
e as devidas intimações, conforme acima já salientado), demonstrando em Juízo a regularidade e validade do processo de
alienação judicial eletrônica. Fica claro, ainda, que, se o credor optar pela não adjudicação (art. 685-A do CPC), participará das
hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado
do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do
gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado.
Nos moldes do art. 20 do Prov. 1.625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva
comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto
no artigo 21 do Provimento. Deverão constar no edital de divulgação da venda pública eletrônica, sob pena de nulidade, todos
os requisitos legais do artigo 686 do CPC, com destaque para eventuais recursos pendentes de julgamento, ônus, gravames,
bem como créditos hipotecários e dívidas fiscais sobre o bem ofertado, além de esclarecer que correrão por conta exclusiva do
arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo
24 do Provimento). Em segundo pregão, não serão admitidos lanços inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação
(atualizada pelos índices adotados pelo TJSP, desde o laudo), na forma do artigo 13 do Provimento CSM n. 1.625/2009. Fica
claro que o segundo pregão se estenderá por, no mínimo, vinte dias e até o prazo para a finalização do ato, como definido
em edital, sempre observado o prazo abaixo determinado para a finalização do ato. Por fim, observando o Comunicado CG
n. 926/2009, que traz a listagem das entidades credenciadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nomeio para
atuar nestes autos a gestora SUPERBID LEILÃO JUDICIAL, que deverá ser contatada pela escrivania para as providências
necessárias à realização da alienação judicial eletrônica do bem penhorado nos autos. Fixo prazo de 90 (noventa) dias para
a conclusão de todo o ato processual, a partir da intimação da entidade credenciada. Int.. - ADV: NINO LUIGI SCILIPPA (OAB
180191/SP), MÁRIO LUÍS PAES (OAB 198539/SP)
Processo 0018725-66.2012.8.26.0309 (309.01.2012.018725) - Monitória - Espécies de Contratos - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Vistos. Fls. 139: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (90 dias). Decorridos, apresente a parte
autora o endereço do réu, a fim de viabilizar a devida citação. No silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1º, do C.P.C., expedindo-se
mandado ou carta com aviso de recebimento, se o caso. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0018937-87.2012.8.26.0309 (309.01.2012.018937) - Monitória - Espécies de Contratos - Sociedade Padre Anchieta
de Ensino Ltda - Ciência ao exequente acerca da devolução da carta de intimação negativa (não existe o número). - ADV:
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0020164-59.2005.8.26.0309 (309.01.2005.020164) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - AGV LOGÍSTICA S/A - MARSPUMA COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA. e outros - Vista dos autos
ao autor para: Manifestar-se sobre a contestação de fls. 510. - ADV: ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA (OAB 48678/SP),
EDUARDO AUGUSTO PIRES (OAB 164326/SP), EDUARDO BARBIERI (OAB 112954/SP)
Processo 0020297-38.2004.8.26.0309 (309.01.2004.020297) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Sc Ltda - Vistos. Foi determinada a realização da pesquisa por meio
do sistema RenaJud. Dê-se ciência à parte interessada da resposta ofertada pelo DETRAN. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA
BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0020813-92.2003.8.26.0309 (309.01.2003.020813) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Maria Aparecida Bernardes Bueno e outro - Lucia Aparecida de Oliveira Alves e outro - Supermercado
Jordanésio Ltda - Vistos. Fls. 445/446: dê-se ciência à executada Maria Aparecida Bernardes Bueno, facultada eventual fala
em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: JORGE KIYOKUNI HANASHIRO (OAB 114932/SP), JOSE SOARES DA SILVA (OAB 40388/
SP), FELIPE HERNANDEZ (OAB 303723/SP), EDUARDO CÉSAR VALENÇA (OAB 303486/SP), MARIANA FERRAGUT (OAB
301161/SP), FABIANA DE SOUZA DIAS (OAB 169467/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/
SP), PERICLES BARRANQUEIROS (OAB 64109/SP), MOISES DOS SANTOS SILVA (OAB 124544/SP), PRISCILA PIRES
BARTOLO (OAB 206474/SP), JOSÉ MATEUS LOPES SOARES DA SILVA (OAB 202626/SP), LARISSA RAMOS DE SOUZA
(OAB 272927/SP)
Processo 0020996-19.2010.8.26.0309 (309.01.2010.020996) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A - Autoban - Vistos. Diligencie a autora no Juízo
Deprecado a fim de aferir o andamento da carta precatória expedida a fls. 244. Int. - ADV: LEANDRO FRANCISCO REIS
FONSECA (OAB 141732/SP)
Processo 0022405-93.2011.8.26.0309 (309.01.2011.022405) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Nivoloni
Projetos e Terraplanagem Ltda - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se sobre a contestação de fls. 308/336. - ADV:
MARCELO BARALDI DOS SANTOS (OAB 185303/SP), VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 281717/SP)
Processo 0022457-89.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Escolas
Padre Anchieta Ltda - Ciência ao requerente acerca da devolução da carta de intimação negativa. (ausente) - ADV: ANTONIO
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)
Processo 0024894-50.2004.8.26.0309 (309.01.2004.024894) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo
/ Atualização - Sociedade Padre Anchieta de Ensino S/c Ltda - Marcio Roberto Viccioli Medina - Vistos. Voltem os autos ao
aquivo, suspensa a execução. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), MARIA LUCIA RODRIGUES
(OAB 136558/SP), FABIO NASCIMENTO DE JESUS (OAB 214798/SP)
Processo 0032943-02.2012.8.26.0309 (309.01.2012.032943) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos ITAPEVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - Vistos. Promova a exequente,
caso queira, os ulteriores atos de execução. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: JAYME FERREIRA DA
FONSECA NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0033537-16.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033537) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Cpfl Companhia Piratininga de Força e Luz - Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos
pelo autor, resolvendo o mérito da causa com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré e a
litisdenunciada, esta de acordo com o objeto e limites da apólice firmada com a denunciante, a pagarem ao autor indenização
por danos materiais e lucros cessantes a ser apurada em liquidação de sentença que se fará por arbitramento nos termos do
art. 475-C, do Código de Processo Civil, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, atualizado a partir
desta data e acrescido de juros legais contados da citação. Tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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que deduziu, ficam as rés condenadas a lhe reembolsarem tudo o que despendeu com o feito a título de custas e despesas
processuais, e a pagarem-lhe honorários advocatícios que fixo em 10% do valor total da condenação. Nos termos do § 2.º do
art. 4.º da Lei estadual n. 11.608/2003, fixo o valor atribuído à causa como base de cálculo de preparo de eventual apelação
e recurso adesivo. P.R.Int.. Proc. nº1727/12 Certifico e dou fé que, as custas do preparo são de =\>R$22.966,90 Sendo: Guia
DARE - código 230-6:R$22.901,50 Guia F.E.D.T.J.- cód.110-4:R$ 65,40 Valor da Causa: R$449.819,1910/201248,791424 9.219
,23x62,10254001/2016R$572.537,38 R$572.537,38 x4% =R$22.901,50 Quantidade de volumes =\>2 Despesas com o porte de
remessa e retorno =\>R$ 65,40 (R$ 32,70por vol.) - ADV: RICARDO ANTUNES DA SILVA (OAB 188182/SP), PAULO RENATO
FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), MARCOS WANDER BIANCO (OAB 178054/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB
156830/SP)
Processo 0034131-30.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
- Clodoaldo Santos de Andrade - Anhanguera Educacional Participações S/A - Vistos. Manifeste-se o exequente acerca do
depósito efetivado pela executada no valor de R$ 13.139,23 em 10.12.2015, bem como se o seu crédito encontra-se satisfeito,
a fim de viabilizar a extinção do feito. Int. - ADV: FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 125313/SP), JOICE SANTOS DE
ANDRADE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 301862/SP)
Processo 0035820-22.2006.8.26.0309 (309.01.2006.035820) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Bradesco S A - Vistos. Fls. 330: oficie-se conforme requerido, devendo o exequente, após a disponibilização no
sistema SAJ, providenciar sua impressão e encaminhamento ao destino, comprovando-se nos autos a efetivação da providência
no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)
Processo 0036852-62.2006.8.26.0309 (309.01.2006.036852) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Amanda Mariano Rodrigues - Hospital Santa Elisa Ltda e outros - Vistas dos autos ao autor para: Apresentar memoriais no
prazo de 10 dias. - ADV: FABRÍCIO PELOIA DEL’ALAMO (OAB 195199/SP), ANA BEATRIZ MARTINS BERTOLDI BIZETTI (OAB
132173/SP), MARCOS RICARDO GERMANO (OAB 179171/SP), LUIZ RICCETTO NETO (OAB 81442/SP)
Processo 0039063-95.2011.8.26.0309 (309.01.2011.039063) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco Safra S/A - America Sud Industria e Comercio de Carnes Ltda - Regularize o requerente sua representação processual
para que seja expedida a guia de levantamento em atendimento ao despacho de fls. 175. Int. - ADV: WANDERLEY HONORATO
(OAB 125610/SP), SONIA MARIA DA CONCEICAO SHIGAKI (OAB 97604/SP), MAHARA NICIOLI VAZ DE LIMA (OAB 314016/
SP)
Processo 0041243-89.2008.8.26.0309 (309.01.2008.041243) - Procedimento Ordinário - Aparecido Nazareno Mesquini Purific do Brasil Ltda - Posto isso, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o
pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que
fixo, por equidade, em R$ 3.000,00. Nos termos do § 2º do artigo 4º da Lei nº 11.608/2003, fixo o valor atribuído à causa como
base de cálculo de preparo de eventual apelação e recurso adesivo. P.R.I. Proc. nº2333/08 Certifico e dou fé, que as custas do
preparo são de =\>R$204,35 Sendo: Guia GARE - código 230-6:R$106,25 Guia F.E.D.T.J.- cód.110-4:R$ 98,10 Quantidade de
volumes =\>3 Despesas com o porte de remessa e retorno =\>R$ 98,10 (R$ 32,70por vol.) - ADV: JOSE FRANCISCO PEREIRA
(OAB 15728/PR), RODOLFO BOQUINO (OAB 175670/SP), RAQUEL CRISTINA DA SILVA (OAB 250524/SP), SUSANA BEATRIS
ALCALAI (OAB 130413/SP)
Processo 0043485-84.2009.8.26.0309 (309.01.2009.043485) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Miguel Vicente Munhoz - Cecrisa Revestimentos Ceramicos S/A e outro - Dê-se vista à ré CC., por 10 dias, para que apresente
seus memoriais. - ADV: RAFAEL PIVI COLLUCCI (OAB 263208/SP), ROBERTO MORANDINI JUNIOR (OAB 258288/SP),
OSWALDO MASSOCO (OAB 48652/SP), ALEX ABBATE (OAB 232947/SP), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA MASSOCO (OAB
176935/SP)
Processo 0043732-65.2009.8.26.0309 (309.01.2009.043732) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Mauro Wogel - Ciência ao Requerente sobre a devolução da carta de intimação do Requerido pelo seguinte motivo:
“não tem o número da sala” (fl. 142). - ADV: JESSICA MIURA DE SANTIS (OAB 210926/SP), JOÃO CARLOS HUTTER (OAB
175887/SP)
Processo 0044069-88.2008.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Sistema Financeiro da Habitação - Larissa Coronado
Bogaz - Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Vistos. Nos termos do artigo 475-M do Código de Processo Civil, recebo a
impugnação para discussão, com atribuição de efeito suspensivo, por entender que o caso é suscetível de ocorrência de grave
dano de difícil ou incerta reparação. Intime-se a parte impugnada, na pessoa de seu N. Patrono e via imprensa oficial, para se
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: RITA DE CASSIA DE VINCENZO (OAB 71924/SP),
DOUGLAS TADEU CORONADO BOGAZ (OAB 146005/SP), ANDRE LUIS DIAS MORAES (OAB 271889/SP)
Processo 0045717-06.2008.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - Cristiane Tenchella Ferigatto
- Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Vistos. Promova a exequente, caso queira, os ulteriores atos de execução, indicando
bens passíveis de penhora. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/
SP), VANESSA MIRANDA TAVARES (OAB 201518/SP), RITA DE CASSIA DE VINCENZO (OAB 71924/SP), ANDRE LUIS DIAS
MORAES (OAB 271889/SP)
Processo 3000203-37.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - ADEMIR DONIZETTI RAMOS e
outro - Braz da Silva e outros - Ciência aos requerentes acerca da devolução do mandado de intimação para audiência ( fls.
345) cumprido parcialmente positivo. . (deixei de intimar Mário Francisco de Araújo; não logrei encontrar João Demilson da
Silva, deixando cópia do mandado com sua esposa ; Intimei Braz da Silva) - ADV: NATALIA GOMES PAES (OAB 305868/
SP), RONALDO OLIVATO (OAB 72757/SP), VALÉRIA DERICO TAVARES (OAB 182281/SP), ANTÔNIO GABRIEL SPINA (OAB
173853/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2016
Processo 0004800-95.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1010441-81.2014.8.26) (processo principal 1010441Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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81.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Liquidação / Cumprimento / Execução - URSULA IKUKO BOSS
SAKAMOTO - Vistos. 1 - Nos termos do artigo 398, do CPC, manifeste-se a impugnada sobre os documentos de fls. 55/57, em
05 dias. 2 - Após, tornem conclusos. Int. - ADV: ROMEU ANTONIO DA SILVA JUNIOR (OAB 298261/SP), OTAVIO DOMINGOS
FILHO (OAB 278534/SP), LEDA CECILIA LOUREIRO (OAB 276078/SP), ARTUR HENRIQUE PERALTA (OAB 163559/SP)
Processo 1000547-47.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - ELIZABETH MURRAY - Vistos. Defiro à autora a gratuidade
da Justiça. Anote-se. A certidão de óbito de fls. 20 deverá ser retificada nos termos da lei, para que contenha todos os dados
corretos, notadamente em relação à declaração de união estável, posto que o companheiro tem direito sucessório. Junte-se a
certidão de óbito do genitor do inventariado, com a tradução na forma da lei. As declarações deverão ser aditadas para que
conste, em relação ao imóvel, que estão sendo inventariados os direitos do falecido conforme contrato de venda e compra
juntado aos autos. E em relação aos bens da pessoa jurídica (escola de idiomas), nenhum deles deverá ser inventariado, posto
que os bens da empresa não se confundem com os bens pessoais do falecido. Além disso, o contrato social deve ser obedecido
no que diz respeito ao falecimento do sócio. Venham as necessárias retificações. Segue requisição de informações ao BACEN
quanto às contas bancárias para inclusão no plano de partilha. Int. - ADV: MIRIAN ELISA TENÓRIO (OAB 160712/SP)
Processo 1002312-24.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - V.L.A.P. - Vistos. Oficie-se ao
Cartório de Registro Civil, solicitando informações acerca do registro da interdição do requerido. Após, nada mais requerido,
arquivem-se os autos. Int. Ciência ao MP. - ADV: FATIMA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 167464/SP)
Processo 1002541-13.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.M.S. - C.V. - Vistos. As partes são legítimas e
estão regularmente representadas. Não há nulidades ou irregularidades a suprir. Para dirimir a controvérsia quanto ao exercício
da guarda pelas partes determino se realize estudo psicossocial. Encaminhem-se os autos para os estudos. Por agora fica
mantida a decisão que deferiu ao autor a guarda do menor, aguardando-se os estudos. Com a juntada dos relatórios as partes
serão intimadas para que, em 10 dias, se manifestem sobre eles e, no mesmo prazo, digam se possuem provas para produzir
em audiência, que então será designada. - ADV: BIANCA MITIE DA SILVA (OAB 338540/SP), GUILHERME BRITES (OAB
292767/SP), LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 319306/SP), MARCO ANTONIO CARLOS MARINS
JUNIOR (OAB 149133/SP)
Processo 1002782-84.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - D.C.S.A. - J.L.A. - Vistos. 1 - Tendo em vista a certidão de
fls. 189, o primeiro parágrafo da decisão de fls. 174 atende exatamente a situação dos autos e está devidamente fundamentada.
Portanto, mantenho seu teor. 2 - Fls. 214/263: ciência à autora, que poderá se manifestar em 05 dias. 3 - Fls. 265/267: as partes
estão devidamente representadas por advogados nos autos, portanto, eventual acordo pode ser formulado por petição. 4 - Após,
tornem conclusos. Int. - ADV: ANTONIO DONIZETE ALVES DE ARAÚJO (OAB 187672/SP), VIVIANE MARINO (OAB 325316/
SP), ANDRE PEREIRA DE SOUZA (OAB 227236/SP)
Processo 1003230-28.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.N.S.S. - Posto isso, JULGO
PROCEDENTE o pedido. Condeno o réu a pagar à autora, caso tenha vínculo formal de trabalho, alimentos no valor equivalente a
30% de seus rendimentos líquidos, assim entendidos os brutos menos os descontos obrigatórios por lei (INSS, IR e Contribuição
Sindical), incidindo o percentual sobre 13º salário, férias e respectivo abono e verbas rescisórias e não incidindo sobre FGTS,
horas extras, adicionais e prêmios. Caso desempregado ou trabalhando informalmente, pagará o réu o valor equivalente a 30%
do salário mínimo em vigor, no dia 10 de cada mês. O réu arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, atualizado. Ao Curador Especial nomeado às fls.111 arbitro honorários no valor
máximo conveniado. Expeça-se certidão com o trânsito em julgado. P.R.I.Ciência ao MP. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS
(OAB 275253/SP), SIDNEY ARRUDA NASCIMENTO (OAB 341100/SP)
Processo 1004436-09.2015.8.26.0309 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Darci Lurdes Liveraro Tarallo - Vistos. Fls.
41/42: Manifeste-se a requerente acerca da certidão de fls. 74, no prazo de 10 dias. Decorridos, sem manifestação, tornem os
autos ao arquivo. Int. - ADV: LUIZ APARECIDO MALVASSORI (OAB 72982/SP)
Processo 1006182-09.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - E.V.S. - A Drª Ana Carolina Lemos Correa Meneghetti
foi nomeada perita judicial para atendimento a esta Comarca. Assim, solicite-se ao perito anteriormente nomeado, o cancelamento
da perícia agendada para o dia 04/08/2016, às 9:00hs, via e-mail. Encaminhe-se e-mail à Dra. Ana Carolina, para agendamento
de perícia médica, observando-se os quesitos ofertados pelo Ministério Público de fls. 24. Int. Ciência ao MP. - ADV: FATIMA DA
SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB
146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1006509-51.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - S.F.S. - Ciência à requerente acerca do ofício de fls.
95/96. - ADV: RITA DE CASSIA NETO CASSEMUNHA (OAB 162850/SP)
Processo 1006847-25.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - L.V.F.D.O. - W.O. Manifeste-se a parte credora acerca da petição e documento de fls. 34/47, no prazo de 10 dias. - ADV: MARCELO GUSMANO
(OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP),
FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), CARLOS GUSTAVO LEME BERALDI (OAB 357876/SP)
Processo 1007245-69.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.F.S. - Cumpra a curadora os itens 03, 04 e 05 da
cota ministerial de fls. 24. Sem prejuízo, encaminhe-se e-mail à Dra. Ana Carolina Lemos Correa Meneghetti, médica psiquiatra
conveniada, para agendamento de perícia médica, observando-se os quesitos apresentados pelo Ministério Público às fls.
25/26. Int. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO
PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1007981-87.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - F.N.N. e outro
- A.A.N. - Manifeste-se a parte credora acerca da petição e documentos de fls. 82/115, no prazo de 10 dias. - ADV: MARIA
CRISTINA BONANCA POLLI (OAB 132196/SP), JOÃO ANTONIO PIZZO (OAB 249728/SP), CRISTIANE PÂMELA MANOEL
(OAB 272846/SP), FERNANDA RUSSO (OAB 305682/SP)
Processo 1008289-26.2015.8.26.0309 - Suprimento de Idade e/ou Consentimento - Capacidade - G.F.F.J. - Vistos. 1 Intimese a parte autora para que, em 48 (quarenta e oito) horas, dê regular andamento no feito, por intermédio de seu advogado(a),
sob pena de extinção. 2 - Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no
endereço supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172
do CPC. 3 - Int. - ADV: LUCIANA VALERIA BAGGIO BARRETO MATTAR (OAB 100962/SP)
Processo 1008891-51.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.V.P.K. - Vistos.
Indique o exequente bens passíveis de penhora, bem como manifeste-se em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias.
Decorridos, sem manifestação, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: GERALDO JOSE CASOTI (OAB 335627/SP)
Processo 1009972-98.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.M.U. - E.M.C.L. - Vistos. Em 5 dias, manifestese a ré quanto aos documentos juntados com a réplica. Após, conclusos par saneamento. Int. - ADV: ROGERIO CAMARGO
GONÇALVES DE ABREU (OAB 213983/SP), RAFAELA NUNES TALARICO (OAB 363782/SP), CAROLINA SILVEIRA ABRÃO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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(OAB 317723/SP), ALINE NATALIA SALLES MOLINA ZONARO (OAB 271674/SP), RODOLPHO VANNUCCI (OAB 217402/SP),
GERALDO FONSECA DE BARROS NETO (OAB 206438/SP), CLÁUDIA REGINA DE SALLES (OAB 162572/SP)
Processo 1010225-86.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R.J.S. - 1. Defiro a
gratuidade da justiça à parte exeqüente. Anote-se. 2. Recebo fls. 22/25 em aditamento a inicial. Anote-se. 3. Cite-se o devedor,
nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento do apurado no cálculo
oferecido pela parte autora (fl. 23), atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento,
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei e com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo
Civil. Int. Ciência ao MP. - ADV: IGOR ROGERIO PAVAM (OAB 318636/SP)
Processo 1010441-81.2014.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - URSULA IKUKO
BOSS SAKAMOTO - Artur Henrique Peralta - Artur Henrique Peralta - Vistos. A planilha de fls. 120 não atendeu à determinação
de fls. 108, item 02. Providencie-se nova planilha no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora e avaliação
do veículo Fiat Siena 1.4, indicado às fls. 119. Int. - ADV: OTAVIO DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP), ARTUR HENRIQUE
PERALTA (OAB 163559/SP), LEDA CECILIA LOUREIRO (OAB 276078/SP)
Processo 1010444-02.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - D.L.A. - A.H.A. - Vistos. Fls 48/49:
Defiro, expeça-se o ofício conforme requerido. Após, ante ao pagamento efetuado (fls. 44/45), arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Int. - ADV: FERNANDO ESTEVES PEDRAZA (OAB 231377/SP), TANIA MARA BORGES (OAB 72964/SP),
THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 304858/SP), GUSTAVO LUIS CASCONI (OAB 198078/SP)
Processo 1010896-12.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.I.L.S. - Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, o
que faço com fundamento no artigo 267, VI do Código de Processo Civil. Cobre-se a devolução do mandado de citação expedido
às fls.43, independente de cumprimento. Após, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.R.I.C. - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP)
Processo 1011083-20.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Alimentos - J.E.S.A. - Manifeste-se o requerente acerca
da pesquisa SIEL de fls. 32, no prazo de 10 dias. - ADV: WALTER MARCIANO DE ASSIS (OAB 74690/SP), VANDERLEI
APARECIDO CALLERA (OAB 82467/SP), DANILA RENATA MOREIRA MARANHO (OAB 314982/SP)
Processo 1011370-80.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - O.M.L. - Vistos. Em 10 dias, a
inventariante deverá retificar as primeiras declarações e plano de partilha, observando-se que serão inventariados 50% do
imóvel, eis que o “de cujus” era casado sob o regime de comunhão universal de bens. Deverá ainda regularizar a representação
processual da herdeira Dagmar e providenciar as declarações de hipossuficiência dos herdeiros. Decorrido o prazo sem
manifestação, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: LUCIANA APARECIDA ZAGO (OAB 128652/SP)
Processo 1011634-97.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.S.B. - Recebo
fls. 22/243 como emenda à inicial. Anote-se. . Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para,
em 03 (três) dias efetuar o pagamento do apurado no cálculo oferecido pela parte autora, atualizado, mais as parcelas que se
vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de
prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei e com os benefícios
do artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Int. Ciência ao MP. - ADV: BENEDITO DOMINGOS DA SILVA (OAB
336418/SP)
Processo 1011762-54.2014.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - D.P.R. - D.S. - Posto
isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de converter em divórcio a separação das partes. Ao advogado nomeado
às fls.59, arbitro os honorários no valor máximo conveniado. Transitada em julgado, expeça-se mandado para averbação junto
ao Registro Civil e certidões de honorários. P.R.I.C. e arquivem-se com as cautelas de praxe. - ADV: NIVALDO MONTEIRO
(OAB 261752/SP), CLÉBER WENDEL BAIALUNA (OAB 189494/SP)
Processo 1011792-55.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Márcia Cristina Bedutti e
outros - Vistos. Ante a certidão de fls. 37, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARA LUCIA MESTRINER DELBIN
(OAB 135711/SP)
Processo 1012398-83.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Casamento - T.B.A. - Não há o que dispor em relação a filhos
e patrimônio. Posto isso, JULGO PROCEDENTE esta ação para o fim de decretar o divórcio judicial das partes, pondo fim à
sociedade conjugal. A autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja: TEREZINHA BUGUAS. O réu arcará com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários do patrono do autor, ora arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais). Transitada
em julgado expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil. P.R.I.C.E oportunamente arquivem-se. - ADV: ROSELI
GONCALVES PEREIRA DE SANTIS (OAB 110614/SP)
Processo 1012541-72.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.S.M. - Vistos. Fls.
24/25: Defiro o prazo requerido, findo o qual cumpra-se a decisão de fls. 21, independente de nova intimação. Int. - ADV:
FERNANDA ROCHA DE LUCENA (OAB 332176/SP)
Processo 1012785-35.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - EDNA CRISTINA CRUPE PALOMBO - Vistos.
Fls. 150/152: Defiro o prazo requerido, findo o qual cumpra a inventariante a decisão de fls. 141. Na inércia, aguarde-se
provocação no arquivo. Int. - ADV: MARCOS POPIELYSRKO (OAB 227912/SP)
Processo 1012817-06.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.L. - 1 - Concedo
a gratuidade da Justiça à parte exequente. Anote-se. 2 - Recebo fls. 23/41 em aditamento a inicial. Anote-se. 3 - Intime-se o
devedor ao pagamento do débito reclamado conforme cálculo da inicial, no prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento
da multa imposta pelo artigo 475-J, do CPC. 4 - Não sobrevindo o pagamento, conclusos para realização de penhora “on line”,
acrescido o débito da multa de 10% legalmente prevista. 5 - Feita a penhora e avaliação, delas deverá ser o devedor intimado
desde logo e terá o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer impugnação (artigo 475-L, CPC). 6 - Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. - ADV: KATIA
REGINA PERBONI (OAB 90658/SP)
Processo 1012893-30.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.J.C. e outro - Vistos. Cumpra-se o despacho
de fls. 29, no prazo de 10 dias para possibilitar a homologação. Int. - ADV: EDELTON SUAVE JUNIOR (OAB 270934/SP),
JAQUELINE MALTEZ GULLA (OAB 272901/SP)
Processo 1013499-92.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Casamento - E.L.T. - Solicito ao órgão abaixo mencionado
providências para indicar profissional para exercer as funções de Curador(a) Especial em favor de LILIANA GOMES
TRINQUINATO, CPF: 024.494.785-66, RG: 54.641.988-4, pelo seguinte motivo: ( X ) ré citada por Edital. ( ) ré(u) citada(o)
por hora-certa. ( ) ré(u) presa(o). Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Informo ainda que atuam em
prol do requerente, os patronos: Erazê Sutti (OAB/SP: 146.298), Thaís Mello Cardoso (OAB/SP: 159.484), Areta Fernanda da
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Camara (OAB/SP: 289.649) e Karen Niciolli Vaz de Lima (OAB/SP: 303.511). Intime-se. - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB
159484/SP)
Processo 1013974-14.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Dissolução - F.B.J. - Vistos. Fornecido novo endereço
da ré (fls.99), cite-se e intime-se nos termos da decisão de fls.75/76. Designo o dia 02 de março de 2016, às 14:30 horas para
audiência de tentativa de conciliação. A autora deverá ser intimada através de seu patrono, via imprensa oficial. Int. - ADV:
PEDRO LUIZ MORETTI AIELLO (OAB 358414/SP)
Processo 1014225-32.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.S.M.A. - 1. Cite-se
o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento do apurado no
cálculo oferecido pela parte autora (fl. 26), atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo
pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei e com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do Código
de Processo Civil. Int. Ciência ao MP. - ADV: FERNANDA ROCHA DE LUCENA (OAB 332176/SP)
Processo 1014292-31.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.G. - R.H.M. - Vistos.
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes na sessão de mediação (fls. 96/97), que conta com a anuência do Ministério
Público (fls. 102) e, em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo
Civil. Ainda, homologo a desistência do prazo recursal, certificando-se desde logo o trânsito em julgado desta sentença. Expeçase ofício à empregadora e mandado de averbação. Após todas estas providências, arquivem-se os autos, com as anotações de
praxe. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO DUARTE MASSAGARDI (OAB 240361/SP), ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA (OAB 270922/
SP), EDUARDO ONTIVERO (OAB 274946/SP), GLACIENE AMOROSO (OAB 305809/SP)
Processo 1014401-11.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - J.N.O.S. e outro - Vistos. No prazo de 10 dias
os requerentes deverão emendar o acordo fazendo constar como será corrigida a pensão alimentícia, para que com o passar
dos anos não fique defasada a importância ofertada. No mesmo prazo, informem o valor a ser pago em caso de desemprego.
Após, abra-se nova vista ao MP e conclusos. Int. - ADV: BEATRIZ OLIVEIRA ALMEIDA SILVA (OAB 268590/SP), ADIEL ALVES
NOGUEIRA SOBRAL (OAB 270920/SP)
Processo 1015253-06.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.F.C.S. - Vistos. Oficie-se ao Cartório de Registro
Civil, solicitando informações acerca da averbação da interdição do requerido. Após, nada mais requerido, arquivem-se os
autos. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA
TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)
Processo 1015423-07.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - L.S.C. - Manifeste-se o requerente, com urgência,
ante a proximidade da audiência (20/01/2016), acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 45. - ADV: MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB
175344/SP)
Processo 1015706-30.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.N.S.M. Vistos. Recebo a petição de fls. 27 em aditamento à inicial. Anote-se. No mais, aguarde-se a citação. Int. - ADV: GUILHERME
BRITES (OAB 292767/SP), JULIANA SATIKO FRAGA KUMAMOTO (OAB 329577/SP), BIANCA MITIE DA SILVA (OAB 338540/
SP)
Processo 1016078-76.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - M.G.C.D. - 1 - Nomeio inventariante MARIA GENI
DA COSTA DIAS, mediante compromisso. Tome-se por termo. 2 - Defiro a gratuidade da justiça à requerente. Anote-se. 3 Recebo fls. 03/04 para constar as primeiras declarações e fls. 05 o plano de partilha. Anote-se. 3 - Providencie a inventariante,
no prazo de 30 dias: a) certidão de nascimento do “de cujus”; b) representação processual do menor, posto que pede em nome
próprio e ele é herdeiro, devendo se fazer representar nos autos. c) certidão negativa da Receita Federal em nome do falecido;
d) cotação do valor do automóvel pela tabela FIPE; e) oficie-se à Caixa econômica Federal para que forneça extrato do saldo
de PIS e FGTS em no e do falecido; f) protocolo do procedimento do ITCMD, mesmo que isento junto ao Posto Fiscal. 4 - Com
o cumprimento integral, abra-se vista ao Ministério Público. 5 - Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: ELBA ROSA BARRERE
ZANCHIN (OAB 266592/SP)
Processo 1016246-78.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.G.B.T. - Vistos. Em
conformidade com o artigo 15º da Portaria Conjunta nº 001/08 e, observandose que o titulo executivo foi constituído na ação de
Homologação de Acordo, processo nº 0043148-95.2009 junto a 3ª Vara da Família e das Sucessões local, conforme documento
de fls. 07/11, determino a redistribuição do presente feito por dependência à 3ª Vara da Família e das Sucessões, anotando-se.
Ao Distribuidor. Int. - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP)
Processo 1016734-33.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - T.B.T. e outro - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da
justiça aos requerentes. Anote-se 2 - Recebo fls. 14 em aditamento a inicial. Anote-se. 3 - Abra-se vista ao Ministério Publico.
4 - Após, conclusos para homologação. Int. - ADV: YURI AUGUSTO CRISTIANO DE MARCI SOUZA LIMA (OAB 277992/SP),
JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA NETTO (OAB 114072/SP)
Processo 1016971-04.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.H.G.S. - Vistos. Ante
a certidão de fls. 42, apresente o exequente nova planilha de débitos, observando-se o rito do artigo 475-J do CPC. Após, se
em termos, cumpra-se a decisão de fls. 39. Int. Ciência ao MP. - ADV: VITOR MARCUSSI (OAB 301415/SP), JOSE APARECIDO
MARCUSSI (OAB 58909/SP), FÁBIO MARCUSSI (OAB 236361/SP)
Processo 1017689-64.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Sueli Maria Oliveira Pereira - 1 - Defiro
a gratuidade da justiça à requerente. Anote-se. 2 - Nomeio inventariante SUELI MARIA OLIVEIRA PEREIRA, independentemente
de compromisso. 3 - Providencie a inventariante, no prazo de 30 dias, novas declarações e plano de partilha a ljuntada das
certidões de óbito dos genitores do falecido devendo ainda emendar a relação de bens e pagamentos para constar que se
inventariam somente os direitos sobre o imóvel, decorrentes do compromisso juntado aos autos. 4 - Na inércia, ao arquivo. Int.
- ADV: FELIPE LEONARDO FRATEZI (OAB 261618/SP)
Processo 1017832-53.2015.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - I.M.G. - 1. Nomeio IRANI MARTINS
GONÇALVES, Curador(a) Provisório(a) do(a) interditando(a), pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, intimando-se-o(a)
a prestar compromisso, bem como para esclarecer, documentando, se há bens (móveis, imóveis e valores) em nome do(a)
interditando(a) e cientificar-se de seu dever legal, em atendimento ao que requerido pelo Ministério Público a fls.30/32. 2. Lavrese o termo de curatela provisória, ficando o(a) curador(a) advertido(a) de que: a) somente poderá permanecer com valores do(a)
incapaz que sejam destinados a cobrir as despesas mensais de sobrevivência deste(a), indicadas ao Juízo; b) há necessidade
de guardar recibos e notas fiscais de todas as despesas que efetuar em prol do(a) incapaz, para prestar contas ao juízo, sempre
que determinado; c) caso haja remanescente mensal de valores pertencentes ao(à) incapaz deverá efetuar depósito judicial
em nome dele(a); d) deverá providenciar que todo dinheiro existente em aplicações financeiras e contas bancárias em nome
do(a) incapaz sejam transferidos para conta judicial em nome dele(a); e) não poderá realizar qualquer ato que importe em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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comprometimento do patrimônio do interditando(a), sem prévia autorização do juízo. 3. Cite-se o(a) interditando(a), advertindoo(a) de que terá prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o pedido, desde que o faça por meio de advogado, podendo, inclusive,
apresentar quesitos para a perícia. Deverá o oficial de justiça certificar a capacidade do(a) interditando(a) em entender o ato e,
tendo impressão negativa, citá-lo(a) na pessoa do(a) curador(a) nomeado(a), certificando. Em não apresentando impugnação,
abre-se vista ao Ministério Público. 4. Em sendo o interrogatório ato pessoal do juiz, por ora, dispenso-o. Posteriormente, caso
haja necessidade, este será designado. 5. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça
diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os
benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARCOS POPIELYSRKO (OAB 227912/SP), THAIS OLIVEIRA
NASCIMENTO POPIELYSRKO (OAB 235354/SP)
Processo 1017957-21.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.E.P. e outro - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade
da justiça aos requerentes. Anote-se. 2 - Em 10 dias, retifique-se o valor da causa observando o valor do monte à partilhar. 3 Após, abra-se vista ao Ministério Público e se em termos, conclusos para homologação. Int. - ADV: SORAIA PADILHA MANZATO
(OAB 262163/SP)
Processo 1018132-15.2015.8.26.0309 - Prestação de Contas - Oferecidas - Tutela e Curatela - G.S.T. - Vistos. 1 - Apensemse virtualmente este aos autos da Interdição n 11645-85.2011. 2 - Ao Contador para conferência das contas apresentadas
de janeiro a julho de 2015. 3 - Após ao Ministério Público e tornem os autos à conclusão para apreciação. Int. - ADV: JOÃO
ANTONIO PIZZO (OAB 249728/SP)
Processo 1018277-08.2014.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.S.F. - Vistos.
A parte autora foi intimada para dar andamento ao processo através de seu procurador (fls. 31), a mesma quedou-se inerte.
Ato contínuo foi expedida carta precatória para sua intimação pessoal (fls. 53), mantendo-se a inércia. Em seguida, houve
manifestação do Ministério Público, que requereu a extinção do processo (fls.59). Assim, ante a inércia e desinteresse da parte
autora, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada esta em
julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: JOSÉ MATEUS LOPES SOARES DA SILVA (OAB
202626/SP)
Processo 1018598-43.2014.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Ana Lúcia dos Santos Rosell - Vistos. Fls. 122/123: Tratase de sobrepartilha, devendo a inventariante providenciar a redistribuição por dependência ao presente feito. Providencie, no
prazo de 10 dias. Int. - ADV: GLORILZA MARIA DE ARRUDA (OAB 48088/SP), THIAGO ARRUDA PICCIONE (OAB 207365/SP)
Processo 1018667-41.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R.M.V.G. - Vistos. 1 - A petição de
fl. 13 não atendeu a determinação de fl. 11. 2 - Em 10 dias, deverá emendar a inicial para incluir a genitora no polo passivo da
ação e formular os pedidos adequadamente. Int. - ADV: MIRIAM FERREIRA (OAB 92446/SP), ROBERTA VALDEMARIN (OAB
354263/SP)
Processo 1019277-09.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - M.S.O. - 1 - Defiro a gratuidade
da justiça à requerente. Anote-se. 2 - A petição inicial não esta em termos, o procedimento correto a ser seguido deverá ser de
acordo com o artigo 475 J do CPC, portanto, o pedido deverá ser reformulado para que o executado pague o debito no prazo de
15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens. 3 - Assim, em 48 horas, emende-se a inicial, adequando-se a planilha,
pena de indeferimento. Int. - ADV: JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP), MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO
(OAB 78810/SP)
Processo 1019909-35.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - K.H. - 1 Defiro os benefícios da Justiça gratuita à
parte autora. Anote-se. 2 Designo audiência de tentativa de conciliação no dia 17 de março de 2016, às 14:00 horas. 3 - Intime-se
a parte autora e cite-se e intime-se o(a) réu(é), advertindo-o(a) de que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta,
a contar da data da audiência designada e caso infrutífera a conciliação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente,
por cópias digitadas, como mandados, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé e no
supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. Int.
- ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS
(OAB 275253/SP)
Processo 1019964-83.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Kátia Teresa Bueno dos Santos e outros
- Vistos. 1 - Em 10 dias, os requerentes deverão regularizar a representação processual, juntando a procuração de fls. 04
assinada. 2 - No mesmo prazo, deverão juntar a certidão de óbito e as certidões de casamento. 3 - Venham aos autos também
documento hábil comprovando o crédito beneficiário e a certidão de inexistência de dependentes habilitados junto ao INSS. Int.
- ADV: JAQUELINE ROSSI FELICIO WURGLER (OAB 361693/SP)
Processo 1020634-24.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - G.O.T. - 1 - Concedo
a gratuidade aos autores. Anote-se. 2 - Em 10 dias, providencie a exequente a planilha do débito. 3 - Após, cite-se o devedor,
nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do apurado no cálculo
apresentado, atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez
ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo
o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro
desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: AGNALDO LEONEL (OAB
166731/SP), FÁBIO PEREIRA LEME (OAB 177996/SP), FERNANDA NAIR SAI (OAB 298212/SP)
Processo 1020904-48.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.R.C. - Vistos. 1 - Abra-se vista ao
Ministério Público. 2 - Após, conclusos. Int. - ADV: RICARDO RODRIGUES GAMA (OAB 206199/SP)
Processo 1021298-55.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - José Carlos Chiessi e outros - Vistos. 1 - Em 10 dias,
providenciem os requerentes, a representação processual dos herdeiros José Carlos e Dejanira. 2 - No mesmo prazo, recolhamse as custas processuais e apresente o comprovante da conta junto ao Banco Bradesco. 3 - Após, oficie-se como requerido à fl.
03, item b. Int. . - ADV: GILZA MARIANE COUTINHO BORGES (OAB 317524/SP)
Processo 1022210-52.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Relações de Parentesco - C.A.O.P.
e outro - Vistos. 1 - Pelo que se verifica, a avó paterna já é detentora da guarda da criança por ordem judicial que vige por prazo
indeterminado, de forma que não se verifica possível pretenda o autor novamente regulamentá-la. 2 - Em relação à declaração
da paternidade e alimentos ofertados à menor, parte legítima para figurar no polo passivo é a menina apenas, representada pela
avó paterna, sua guardiã. 3 - Venha a emenda em 10 dias, observando-se ainda que se torna desnecessária a via contenciosa.
Int. - ADV: VANDERCI APARECIDA FRANCISCO (OAB 245145/SP)
Processo 1022956-17.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.G.F.D. Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. 2 - Em 10 dias, apresente o titulo executivo, onde se fixou
a obrigação alimentar, pois é documento essencial a propositura da ação. Pena de indeferimento. Int. - ADV: SHEILA MARIZA
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KALAF DE CARVALHO (OAB 26190/SP)
Processo 1023146-77.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - D.M.L. - - V.R.L. - Vistos. 1 - Ao
Distribuidor para que, primeiro, retifique a clase pois se trata de ação de Homologação de Acordo e não de ação de Alimentos.
2 - Defiro a gratuidade da justiça aos requerentes. Anote-se. 3 - Em 10 dias, emende-se a inicial, visto que a petição de acordo
que os requerentes pretendem submeter à homologação, devera vir assinada e rubricada em todas as folhas por ambas as
partes. 4 - Após, conclusos para homologação. Int. - ADV: KAREN GABRIELI CORSINI (OAB 325279/SP), IVANE DE JESUS
FERNANDES (OAB 339075/SP)
Processo 1023933-09.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.C.L.S. e outro - Trata-se de pedido de guarda
de crianças em situação de abrigamento. Redistribua-se à Vara da Infância e da Juventude. - ADV: JOSE APARECIDO DE
OLIVEIRA (OAB 79365/SP)
Processo 4002263-63.2012.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.B.F. e outro C.E.F. - Vistos. Manifeste-se o exequente acerca da petição de fls. 150, bem como em termos de prosseguimento, no prazo de
10 dias. Int. - ADV: ANA PAULA BERTOLINO ZANI CAODAGLIO CORREA DA SILVA (OAB 366303/SP), CASSIANO GESUATTO
HONIGMANN (OAB 208748/SP), FLÁVIO ROGÉRIO LOBODA FRONZAGLIA (OAB 223393/SP), ADONAI ANGELO ZANI (OAB
39925/SP), RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP), GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS
(OAB 118800/SP)
Processo 4002451-56.2012.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Aginaldo Polizio e outros - Vistos. Ante a certidão
de fls. 286, ciência à patrona do herdeiro Vladimir acerca dos despachos de fls. 170, 185, 194, 199, 206, 211, 221, 237, 265
e 270. Aguarde-se pelo prazo de 10 dias, para eventual manifestação. Digam os herdeiros acerca da petição e documentos
apresentados pelo inventariante às fls. 282/285. Int. - ADV: RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP), SANDRA
REGINA LIBRELON (OAB 109000/SP), GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS (OAB 118800/SP), FERNANDA
CAMUNHAS MARTINS (OAB 165699/SP), KARINA NASSER BUSSO (OAB 200348/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS
FILHO (OAB 63105/SP), VERA LUCIA DIAS SUDATTI (OAB 63673/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2016
Processo 1000198-44.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.C.R.F. - A.A.F. FLS. 113: Vistos. Ante a informação de que o executado não cumpriu o acordo homologado às fls. 104 e tendo em conta
ainda a manifestação do Ministério Público (fls. 118), não resta outra alternativa senão a sanção corporal para obtenção da
tutela jurisdicional pretendida pela autora. Isto posto, decreto a prisão civil de ALEXANDRE ARAUJO FLORENCIO, pelo prazo
de trinta (30) dias. Expeça-se o mandado de prisão, que deverá ser cumprido concomitantemente com eventuais outros, já
expedidos em desfavor do executado, por conta de outros débitos pendentes, observando o cálculo de fls.114 apenas no
que diz respeito às parcelas do acordo, certo que novos débitos deverão ser objeto de nova execução.. Ciência ao Ministério
Público. Int. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO
DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), FLAVIA DE CARVALHO LEMOS
GROPPO (OAB 349252/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2016
Processo 1015472-82.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S.R.T. - M.I.R.C. Vistos. 1) Presto informações de habeas corpus. Digitalize-se o ofício para o processo e encaminhe-se-o à Superior Instância,
com fls.07, 37, 47, 142, 143, 106 e 137. 2) Após a remessa, conclusos. Int. - ADV: VALDEREZ BOSSO (OAB 228793/SP),
DANIEL TAVARES ZORZAN (OAB 315844/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2016
Processo 0002056-64.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1000511-73.2013.8.26) (processo principal 100051173.2013.8.26) - Remoção de Inventariante - Inventário e Partilha - Rafael Hashimoto de Oliveira - BENEDITA KARINA DE
SOUZA OLIVEIRA - Vistos. Aguarde-se a decisão da Instância Superior. Int. - ADV: SUMAIA ABOU MOURAD (OAB 102646/SP),
DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP), GILBERTO ANTONIO CINTRA SANCHES (OAB 272885/SP)
Processo 0010022-44.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.M.C. - J.M.C.C. - Vistos. Acolho
os embargos de declaração de fls. 115/116, diante das razões especificadas pelo alimentante, para que da parte dispositiva da
sentença de fls.110/112 fique constando expressamente que: “Os valores pagos pela empregadora a título de auxílio transporte
e abono familiar não integram a base de calculo dos alimentos estabelecidos, uma vez que não são verbas de natureza salarial”.
No mais permanece a sentença como lançada. P.Retifique-se o registro. Int. - ADV: CELSO EDUARDO MARTINS VARELLA
(OAB 285580/SP), KELLY CRISTINA OLIVATO ZULLI (OAB 263081/SP)
Processo 0016109-16.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1008587-18.2015.8.26) (processo principal 100858718.2015.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.L.A. - Vistos. 1 - Apensemse estes autos aos principais sob nº 1008587-18. 2 - Em 05 dias, manifeste-se a impugnante quanto à petição de fls. 13/42 e
documentos de fls. 43/80. 3 - Após, tornem conclusos. Int. - ADV: VIVIANE MARINO (OAB 325316/SP), ANTONIO DONIZETE
ALVES DE ARAÚJO (OAB 187672/SP)
Processo 1000372-53.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MAURICIO INACIO RONDINI
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Vistos. 1 - Corrija-se o cadastro dos autos para constar o nome de JOSÉ AUGUSTO RONDINI, no polo passivo. 2 - Trata-se de
alvará autônomo para levantamento de resíduo previdenciário deixado pelo de cujus, falecido no estado civil de viúvo, deixando
herdeiros, um deles incapaz (fls. 17). 3 - Em 10 dias, venha a emenda à inicial para adequar o polo ativo, onde devem figurar
todos herdeiros, os quais deverão ainda regularizar a representação processual e comprovar estado civil. 4 - Sem prejuízo, no
mesmo prazo, venha a certidão de inexistência de dependentes habilitados junto ao INSS e os extratos das contas bancárias.
5 - Com o cumprimento integral, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: MARIA LUCIA TRUNFIO DE REZENDE (OAB
278526/SP)
Processo 1001941-89.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - E.M.G. e outros - Vistos. Cite-se o
herdeiro Benedito Grela, com endereço (fls. 54), para que se faça habilitar nos autos, querendo, no prazo de 10 dias. Int. - ADV:
NILZA QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHA (OAB 134744/SP)
Processo 1002144-51.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Casamento - J.G.O. - Vistos. Ante a certidão de fls. 52 e
manifestação da autora (fls.34), deixo de redesignar audiência de tentativa de conciliação. Depreque-se a citação do réu para,
querendo, ofereça resposta em 15 dias, pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Int. - ADV: RENATO GONCALVES
DA SILVA (OAB 80357/SP)
Processo 1002402-95.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.H.S. - J.H.S. - Digam
acerca do ofício do IMESC acostado às fls. 105, no prazo de 10 dias. - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB
147093/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1003202-60.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.C.C. - Vistos. Fls.
105/106: A planilha não atendeu à determinação de fls. 102, item 01. Cumpra-se no prazo de 10 dias. Int. - ADV: SÍLVIA REGINA
TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP),
MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)
Processo 1003430-64.2015.8.26.0309 - Separação Litigiosa - Dissolução - T.R.O.S. - Thais Regina Oliveira da Silva - Vistos.
Fornecido o endereço comercial do réu (fls.68), redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 03 de março de
2016, às 14:30 horas. Depreque-se a citação e intimação nos termos da decisão de fls.41/42. A autora deverá ser intimada
através de seu(sua) patrono(a), via imprensa oficial. Int. Ciência ao MP. - ADV: THAIS REGINA OLIVEIRA DA SILVA (OAB
316029/SP)
Processo 1003553-62.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.S.S. - Vistos. Recolha a apelante, no
prazo de 05 dias, a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Int. - ADV: ADRIANA RODRIGUES MARQUES
(OAB 152864/SP), CIBELE CRISTINO SIERRA VALLINO (OAB 215722/SP)
Processo 1003805-02.2014.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - M.V.S.M. - M.M. e outro - Vistos. Homologo a renuncia ao
prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls.153 e cumpra-se no mais o que nela determinado. Int. ADV: BRUNA LAURA TABARIN SCARABELINI (OAB 327490SP), CÁSSIO APARECIDO SCARABELINI (OAB 163899/SP)
Processo 1005764-71.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - R.C.L. e outros - D.W.C. e outros - Vistos.
Nomeio inventariante APARECIDA DA SILVA HOLTEZ, em substituição à anteriormente nomeada conforme requerido na inicial,
independentemente de compromisso. A inventariante deverá apresentar: 1 as primeiras declarações (artigo 993 e incisos do
CPC), contendo qualificação completa de todos os herdeiros e seus cônjuges (nacionalidade, naturalidade, profissão, documentos
pessoais e regime de casamento), inclusive dos herdeiros por representação, filhos de Marina, esclarecendo ainda o item II.2,
de fls. 02, onde consta Osvaldo, casado com a herdeira Rozalina como herdeiro; 2 certidão de nascimento ou casamento
de todos os herdeiros, juntando-se ainda a representação processual e documentos pessoais de todos os sucessores; 3 Certidão negativa da Receita Federal; 4 - Certidão negativa de tributos municipais; 5 - Certidão negativa de dependentes de
habilitados junto ao INSS. 6 - Segue requisição de informações junto ao BACENJUD, como requerido às fls. 52/53. Cumpridas
as determinações supra, será apreciado o requerimento de alvará de fls. 53; Aguarde-se por 30 dias todas as providencias aqui
determinadas. Sem elas, ou faltando alguma, remetam-se ao arquivo, aguardandose lá provocação dos interessados. Com o
cumprimento integral, aguarde-se a manifestação da FESP. Int. - ADV: MARIO AUGUSTO LOSCHI BARBARINI (OAB 286261/
SP), CICERO HONÓRIO ALVES (OAB 295000/SP)
Processo 1006308-93.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.H.L.C. E.L.B.C. - Por tais razões, faz presumir paga a dívida, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 794,
inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I.C.
- ADV: ROBERTO BARBOSA LEAL (OAB 327598/SP), ERASMO RAMOS CHAVES (OAB 162507/SP)
Processo 1006848-10.2015.8.26.0309 - Interdição - Família - M.C.C.S.P. e outro - Vistos. A curadora provisória informou
às fls. 51/52 que a interditanda não possui bens tampouco aplicações financeiras, apenas mantém uma conta corrente para o
recebimento dos proventos de aposentadoria. No mais, aguarde-se o prazo para eventual impugnação. Int. - ADV: ALESSANDRO
CARVALHO DA SILVA PRADO (OAB 269497/SP)
Processo 1007325-33.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Francisco de Moraes - Vistos. 1 - Tratando-se
dos mesmos herdeiros, defiro a cumulação dos inventários de JOÃO PINTO DE MORAES, MOISÉS DE MORAES e ALBINA
POZZAINI DE MORAES para prosseguimento em conjunto, nos termos do art. 1043 do CPC, procedendo-se as anotações
necessárias. 2 - Recebo as declarações e planos de partilhas de fls. 52/56 em relação aos bens deixados por ocasião do
falecimento de João, ocorrido em 26/06/1987, de Moíses falecido em 28/11/2004 (fls. 113/115) e de Albina falecida em 09/06/2013
(fls. 116/119). Anote-se. 3 - Providencie o inventariante: a) certidão(ões) negativa (s) de tributos municipais; b) recolhimento das
custas processuais; c) certidão negativa federal em nome de Moíses; d) manifestação da Fazenda acerca do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis, denominado ITBI (fls. 98/99) Aguarde-se por 30 dias todas as providencias aqui determinadas.
Sem elas, ou faltando alguma, remetam-se ao arquivo, aguardandose lá provocação dos interessados. Com o cumprimento
integral, aguarde-se a manifestação da FESP e tornem conclusos para eventual homologação da partilha. Int. - ADV: CARLOS
ALBERTO COPETE (OAB 303473/SP)
Processo 1007471-74.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - F.L.C.C. - Vistos. Providencie a requerente o
recolhimento da taxa da diligência do oficial de justiça, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: CLAUDIO
PINHEIRO RIBEIRO (OAB 272842/SP)
Processo 1007783-50.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Wladis Lepore - Vistos. 1 - Revejo em parte a decisão de
fls. 37 para determinar o comparecimento do inventariante em Cartório para compromissar-se, no prazo de 05 dias. 2 - Tendo
em vista à certidão de fls. 68, verifico que na requisição de informações de fls. 53/54 já consta o resultado “cliente inativo ou
não cliente” junto aos bancos HSBC Brasil e Itaú Unibanco S/A, portanto, desnecessária nova ordem. 3 - Fls. 69/73: Ciência do
ofício do BRADESCO ao inventariante. 4 - No mesmo prazo, o inventariante deverá retificar as primeiras declarações e o plano
de partilha para constar os saldos bancários. Deverá ainda comprovar o protocolo do procedimento do ITCMD junto ao Posto
Fiscal. 5 - Após, abra-se vista ao Ministério Público e nova conclusão para apreciação do pedido de alvará (fls. 67). Int. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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TANIA MARIA DE CARLI (OAB 352666/SP)
Processo 1008587-18.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - D.C.S.A. - J.L.A. Vistos. Trata-se de execução de alimentos pelo rito do artigo 733 do Código de Processo Civil, embasada pelo título executivo
de fls. 12. Da análise do memorial de cálculos que instruiu a inicial, temos que por meio da presente execução pretendiase a cobrança das prestações vencidas no período de abril a junho/2015 (fls. 13). O executado foi regularmente citado (fls.
17), oferecendo justificativa de fls. 20/36, com documentos de fls. 37/88. Preliminarmente, alegou inépcia da inicial, tendo em
vista que inexiste relação entre o pedido e a causa de pedir, assim como “da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão”. No mérito, em síntese, alegou que é aposentado e percebe pouco mais de 02 salários mínimos por mês, sua única
fonte de renda, pois os inquilinos não vêm pagando os alugueres. Sustentou possuir empréstimo consignado e várias dívidas
contraídas na constância do casamento e não ter possibilidade de pagar os alimentos na forma estabelecida sem comprometer
sua própria subsistência. Formulou proposta para pagamento parcelado do débito e extinção da ação de divórcio em andamento.
A parte credora manifestou-se às fls. 92/94, com documentos de fls. 95/96, não aceitando a proposta de parcelamento do débito.
O Ministério Público manifestou-se às fls. 100 pela rejeição da justificativa e intimação do executado para o pagamento, pena
de prisão. É o relatório. Decido. Não prospera a preliminar arguida pelo executado. Não há falar em inépcia da inicial, tendo
em vista que a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC. Houve a correta explanação dos
fatos, bem como os pedidos. Os documentos minimamente exigidos para a propositura da demanda acompanharam a peça
inaugural, inclusive documento essencial, ou seja o título executivo (fls. 12), de forma que inexiste qualquer irregularidade a
ser reconhecida. Também não há falar em falta de interesse de agir, tendo em vista que a pretensão de que a exequente alega
ser titular não encontra vedação no ordenamento pátrio e é resistida pelo executado, de modo que há necessidade de um
provimento jurisdicional, sendo certo que a via eleita é adequada para o exercício de tal pretensão. No mérito, a justificativa
não merece acolhimento. Os alimentos aqui discutidos não são devidos em razão de parentesco, mas do casamento, obrigação
estabelecida nos autos da ação de divórcio das partes. O fundamento dessa fixação não pode ser aqui discutido. Além disso, o
devedor não comprovou a impossibilidade de pagar o valor fixado, nem mesmo que o benefício previdenciário é sua única fonte
de renda ou o inadimplemento dos alugueres por parte dos inquilinos. Sequer juntou o comprovante de renda, apesar do ônus
que lhe cabia. No que se refere à ação de divórcio, as questões devem ser discutidas nos autos próprios, assim como ali deverá
ser oferecida proposta de acordo. Intime-se o executado por publicação a seu advogado, para que quite o débito alimentar em
atraso, o que compreende todas as parcelas vencidas até a data do efetivo pagamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
pena de prisão. Int. Ciência ao MP. - ADV: VIVIANE MARINO (OAB 325316/SP), ANTONIO DONIZETE ALVES DE ARAÚJO
(OAB 187672/SP)
Processo 1008762-12.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - C.A.G.R. - Vistos. Encaminhe-se e-mail à Dra. Ana
Carolina Lemos Correa Meneghetti, médica psiquiatra conveniada, para agendamento de perícia médica, observando-se os
quesitos ofertados pelo Ministério Público de fls. 32/33. Deverá a curadora, comparecer em cartório para lavratura dos termos
de curatela. Int. Ciência ao MP. - ADV: RITA DE CASSIA BUENO MALVES (OAB 271286/SP)
Processo 1009056-98.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.B.R. - P.J.R. Vistos. Defiro a renúncia de fls.113, devendo o(s) advogado(s) ficar(em) à disposição da parte pelo prazo de 10 dias, contados
da publicação deste despacho no DJE, nos termos do artigo 45 do CPC. Decorrido o prazo e nada mais sendo requerido, tornem
os autos ao arquivo. Int. - ADV: AURÉLIO PIRES DE CARVALHO (OAB 6580/RJ), LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES DO
NASCIMENTO (OAB 319306/SP), GUILHERME BRITES (OAB 292767/SP)
Processo 1009086-36.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ROBERT RIGONATO Considerando a documentação apresentada, acolho o pedido e defiro a expedição do(s) alvará(s) pleiteado(s), com o prazo
de 360 dias, autorizando o requerente a proceder os levantamentos. Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os alvarás,
cientificando o requerente de que poderá imprí-los em seu próprio escritório/residência após assinado e liberado nos autos.
Na sequência, nada mais sendo requerido, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: RAFAELA BIASI
SANCHEZ (OAB 246051/SP), JOÃO BIASI (OAB 159965/SP)
Processo 1009162-26.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Alimentos - D.F.G. - M.E.P.G. e outro - Vistos. Digam as
partes, em 05 dias, se possuem provas para produzir em audiência, especificando-as se o caso e justificando sua necessidade
e pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado. Int. - ADV: FELIPE HERNANDEZ (OAB 303723/SP), EDUARDO CÉSAR
VALENÇA (OAB 303486/SP), ANGELICA FERLINI (OAB 348798/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP)
Processo 1009243-72.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - J.L.C. - Vistos. 1) Conforme decisão de fls. 34/35
o autor já foi nomeado Curador Provisório da requerida e há muito deveria ter comparecido em cartório para assinar o termo
de curatela, bastando vir munido de seu RG. 2) A petição de fls. 52/56 veio acompanhada apenas e alguns documentos,
devendo o curador juntar documentação de todos os bens referidos, em 10 dias. Deverá ainda o Curador esclarecer porque a
curatelada tem carro se não pode utilizá-lo. 3) Uma vez que há concordância do ministério Público e, efetivamente os valores da
interditanda estarão melhor protegidos nas aplicações financeiras em que se encontram, defiro assim permaneçam. O Curador
deverá prestar contas trimestralmente, em vias próprias, que deverãos ser distribuídas por dependência a estes. 4) Uma vez que
o Curador é sobrinho da curatelada e reside em outro município, deverá ser reembolsado das despesas que comprovadamente
realizar, de forma justificada e proveitosa à idosa, bem como das despesas que realizar com as prestações de contas ao Juízo
como determinado, observando que salvo aquelas de rotina deverá pedir autorização quanto às demais que comprometam o
patrimônio da incapaz. 5) O Curador tem também direito a uma remuneração pelo exercício do múnus, que fixo, considerando
que também tem direito a reembolso de despesas, em valor mensal equivalente a 04 (quatro salários mínimos), a partir de agora
e por ora, pois desconhece-se ainda o que a administração da pessoa e bens da interditanda gera de trabalho para ele e o que
ele deixa de fazer para cuidar disso. Esses pagamentos a si próprio deverão ser arrolados nas prestações de contas. - ADV:
RICARDO MIGUEL MOISÉS (OAB 209365/SP)
Processo 1009499-49.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - B.R.G.S. - A.C.C.S.
- Vistos. Fls. 94: Tendo em vista que ainda não há notícia da intimação da patrona do executado acerca da decisão de fls. 91,
indefiro o pedido. Aguarde-se o retorno do AR. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO GUSMANO
(OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP),
SUZANE RAMOS RABELO (OAB 10225/MA)
Processo 1010370-45.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - L.A.S. - A.S.S.J. - Vistos. Digam as partes, em 05
dias, se possuem provas para produzir em audiência, especificando-as se o caso e justificando sua necessidade e pertinência,
sem prejuízo do julgamento antecipado. Regularize o autor sua representação processual, uma vez que se tornou civilmente
maior em 25/12/2015. Int. - ADV: FLAVIA STRAMANDINOLI PANTAROTO (OAB 293813/SP), SIRIMAR ANTONIO PANTAROTO
(OAB 26976/SP), FLAVIA ALESSANDRA PAVAM (OAB 305800/SP), LUIZ APARECIDO MALVASSORI (OAB 72982/SP), ALINE
FRANCELINO DE ANDRADE (OAB 272808/SP)
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Processo 1010725-89.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.F.R. - Vistos. Fls. 45:
Defiro a pesquisa SIEL. Com a resposta, tente-se a citação no local informado. Int. - ADV: FELIPE LEONARDO FRATEZI (OAB
261618/SP)
Processo 1010880-58.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - E.F.M.A. - Informe a
parte autora, se houve pagamento do débito reclamado bem como em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. - ADV:
FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA
TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1011374-20.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.H.O.S. - Vistos. 1- Anote-se o
novo endereço do réu (fls.47). 2 - Cite-se e intime-se nos termos da decisão de fls. 16/17. Designo o dia 03 de março de 2016,
às 10:15 horas para audiência de conciliação no SETOR DE MEDIAÇÃO, a ser realizada no Fórum local, 1º andar, sala 101.
3- O autor deverá ser intimado pessoalmente para comparecimento. 3- Sevirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. - ADV: MIRIAM HIGO
DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), LENICE MARIA LEVADA (OAB 134289/
SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1012201-31.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - R.M.P.S. - Vistos. 1) As alegações do autor
não modificam o teor da decisão de fls. 69. Além disso, o autor se comprometeu a pagar, durante 6 meses metade do valor da
escola do filho e não contratar os estudos e pagá-los integralmente. Mantenho o indeferimento da tutela. 2) Aguarde-se citação
e resposta da ré. - ADV: VERA ELISETE VERA LIVERO (OAB 139009/SP)
Processo 1012385-55.2013.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - J.F.T. - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos
legais, o plano de partilha constante de fls. 17/18 dos presentes autos de Inventário dos bens deixados com o falecimento de
Antonio Tonini, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Transitada esta em julgado e providenciadas as peças
necessárias, expeça-se formal de partilha e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP)
Processo 1012570-25.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - DIREITO CIVIL - Laurides de Souza - Vistos. Cumpra a curadora
da interditada a determinação de fls. 29 no prazo de 10 dias. No silêncio, vista ao MP e conclusos. Int. - ADV: ROBERTO
MORANDINI JUNIOR (OAB 258288/SP)
Processo 1012926-20.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Obrigações - Oscar Ignacio da Cunha - Vistos. Fls. 59: Defiro o
prazo requerido, findo o qual cumpra-se o item 03 da decisão de fls. 56, independente de nova intimação. Int. - ADV: JOSE
APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)
Processo 1013069-43.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Família - I.C.R. - Vistos. HOMOLOGO a desistência
formulada pela parte autora (fls. 88), não tendo ocorrido oposição do Ministério Público (fls. 92). Posto isso, JULGO EXTINTO o
processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os
autos, com as anotações de praxe. Ciência ao M.P. P.R.I.C. - ADV: JULIANA RIZZATTI (OAB 217633/SP)
Processo 1013301-21.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.C.A.N. - Vistos. Verifica-se no presente feito que
foi determinado a parte autora (fls. 10), que se manifestasse acerca da pesquisa SIEL. Intimada por intermédio de seu patrono
(fls. 12), não houve cumprimento ao determinado até a presente data, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor para
cumprimento do determinado, uma vez que a providência, seria trabalho do próprio patrono, que se manteve inerte, conforme
certidão fls.13. Além disso, desconhecido o endereço da ré, veio aos autos informação de que não reside nesta comarca,
assim como o autor, inexistindo razão para o prosseguimento aqui. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com
fundamento no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. P. R. I. C. e arquivem-se com as cautelas de praxe. - ADV:
ARONE DE NARDI MACIEJEZACK (OAB 164746/SP)
Processo 1013737-77.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - L.M.J.S. - Vistos. Fls. 15: Defiro o
prazo requerido, findo o qual cumpra a inventariante a decisão de fls. 12, independente de nova intimação. Decorridos, sem
manifestação, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: SAMARA REGINA JACITTI (OAB 276354/SP)
Processo 1014223-62.2015.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Família - J.V.C. e outro - Vistos.
O pedido de novo mandado de averbação para retificar o nome da requerente, deverá ser solicitado nos autos do processo nº
2746/2003. Com a regularização junto ao Cartório de Registro Civil, cumpra-se o item 02 da decisão de fls. 24. Aguarde-se por
30 dias. Int. - ADV: HAYDEÉ DE OLIVEIRA (OAB 255959/SP)
Processo 1014264-29.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Família - B.V.O. - - A.V.O. - Assim, JULGO EXTINTO o
processo, com fulcro no artigo 267, VI do Código de Processo Civil. Após, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: VICTOR BERNARDES DE ALMEIDA (OAB 361949/SP), SINDY OLIVEIRA NOBRE
SANTIAGO (OAB 175105/SP), MICHELE OLIVEIRA ESPARRINHA GUIMARÃES (OAB 261740/SP)
Processo 1014333-95.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - S.M.F. - Digam acerca do laudo médico de fls. 55/59,
no prazo de 10 dias. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM
HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1014408-03.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - D.A.C.S. - Vistos. Fls. 6/7: Defiro o prazo requerido,
findo o qual cumpra-se o despacho de fls. 3, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ALEXANDRE VALLI PLUHAR (OAB
163121/SP)
Processo 1014573-50.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.J.S. - Vistos. Fls. 22: Defiro o prazo requerido,
findo o qual cumpra-se o item 03 da decisão de fls. 19, independente de nova intimação, sob pena de indeferimento da inicial.
Int. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)
Processo 1014749-29.2015.8.26.0309 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Eva Gobbo Machado e outro - Vistos. Cumprase integralmente a decisão de fls. 35, no prazo de 10 dias. Decorridos, sem manifestação, aguarde-se provocação no arquivo.
Int. - ADV: GEIZIANE RUSSANI BUENO (OAB 277206/SP)
Processo 1014765-17.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1001945-97.2013.8.26) - Tutela e Curatela - Nomeação Tutela e Curatela - M.C. - H.F.R.C. - N.R.C. e outro - Vistos. Intimem-se os filhos Herval Cossi, Fábio Cossi e Márcio Cossi,
por publicação aos advogados, que deverão providenciar o comparecimento ao Setor Técnico de Psicologia no dia 16/02/2016,
às 10:30 hs (fls. 341). Com a vinda do laudo, intimem-se as partes a se manifestarem, inclusive acerca do relatório do Setor
Social de fls. 343/347. Após ao MP. No mais, aguarde-se a manifestação da Srª. Nêmesis. - ADV: PAULO SERGIO DE LEMOS
GIACOMELLI STEL (OAB 101965/SP), FABIO AMICIS COSSI (OAB 62253/SP), OSVALDO VIEIRA (OAB 79435/SP)
Processo 1015165-94.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.A.L. - 1 - Ao Distribuidor para que, primeiro,
retifique a classe, pois se trata de ação de Conversão de Separação em Divórcio. 2 - Cite-se a ré para, querendo, ofereça
resposta em 15 dias, pena de revelia e confissão, concedido o benefício do artigo 172 e parágrafos, do CPC. 4 - Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado, observando o oficial de justiça o(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: JUÇARA MARIA MELCHIOR FURTADO (OAB 271945/SP)
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Processo 1015348-65.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M.L.S.R. - Vistos. 1 - Processese pelo rito ordinário. Ao Distribuidor para modificação da classe. 2 - Considerando que a autora já estava gravemente enferma
muito tempo antes do divórcio, apresentando sérias sequelas de AVC, com problemas de coração, diabetes e, que nessa
situação de saúde transferiu suas cotas empresariais ao réu, deixando de obter renda da atividade empresária, situação cuja
lisura é objeto de discussão em outra via; considerando ainda que se trata de mulher de 60 anos de idade, dependente de
terceiros e que sempre foi mantida pelo réu, constando ainda da cláusula 16 da escritura de divórcio que apenas dispensou
alimentos, pode agora, em situação extrema, exigí-los do réu, que tem condição financeira para honrá-los, conforme comprovado
na documentação que veio aos autos. Portanto, fixo os alimentos provisórios em valor equivalente a 2,5 salários mínimos por
mês, que o réu deverá pagar até o dia 10 de cada mês, por depósito na conta bancária que a autora deverá indicar, servindo
os comprovantes de depósito como recibos de pagamento. 3 - Cite-se o(a) ré (u) para, querendo, ofereça resposta em 15 dias,
pena de revelia e confissão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s)
endereço(s) constante(s) na contra-fé e no supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo,
os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. - ADV: THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI (OAB 325951/SP)
Processo 1015861-33.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.I.S. - 1 - Concedo
a gratuidade aos autores. Anote-se. 2 - Recebo fls. 35/36 como emenda à inicial. Anote-se. 3 - Cite-se o devedor, nos termos
do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do apurado no cálculo de fls. 27,
atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de
justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo
os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. 4 - Oficie-se desde logo ao INSS, para desconto dos alimentos junto ao beneficio do
requerido, conforme requerido à fl. 05. Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: LIVIA NAVA PAGNAN (OAB 349490/SP)
Processo 1016642-26.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.F.S. - A.P.S. - Vistos. Fls. 97: Defiro. À patrona
nomeada às fls. 71, arbitro os honorários advocatícios no importe máximo da tabela vigente. Expeça-se a certidão e tornem os
autos ao arquivo. Int. - ADV: PAULA KALAF COSSI (OAB 236461/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/DP)
Processo 1017305-04.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.M. - Vistos. O relatório
psicológico narra situações de agressão e desrespeito, uso de drogas pelo réu, que acabaram gerando medo nas filhas (10 e
14 anos) e desestímulo para se avistarem com o pai, especialmente sem a presença de terceiros. A psicóloga recomendou a
submissão das partes à terapia. Portanto, por agora, como requereu o Ministério Público (fls.65/66), mantenho suspensas as
visitas paternas às filhas. Aguarde-se a audiência de tentativa de conciliação designada para 19 de janeiro de 2016. - ADV:
MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP), LUIS GUSTAVO VENERE MURATA (OAB 199509/SP)
Processo 1017742-45.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.T.B. - Vistos. Aguarde-se a citação. Int. Ciência
ao MP - ADV: CRISTIANO DE ARRUDA DENUCCI (OAB 220382/SP)
Processo 1017758-33.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.G.S.M. - N.N.M. - Vistos. A petição de fls. 179 é
intempestiva. No mais, aguarde-se a vinda dos laudos. Int. - ADV: PAULO JORGE ARIZA (OAB 107708/SP), KAREN GABRIELI
CORSINI (OAB 325279/SP)
Processo 1017872-35.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.F.T.S. - Vistos. 1 - Defiro
a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. 2 - Abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1017872-35.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.F.T.S. - G.M. - Vistos. 1)
Ciência ao autor do teor da petição e documentos de fls. 30/40, encaminhando-se imediatamente à Defensoria Pública para
as providencias e orientações ao patrocinado. 2) Considerando a necessidade imediata de garantir o bem-estar do menor, por
agora reconsidero parcialmente a decisão de fls. 17, retirando das visitas os pernoites, de forma que o pai deverá pegar o filho
no sábado às 9h00 e devolvê-lo às 18h00 do mesmo dia (sugestão materna), o mesmo acontecendo no domingo. 3) Aguarde-se
depois a audiência já designada. - ADV: ADELAIDE MARIA ALVES MASELLI (OAB 175919/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1017872-35.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.F.T.S. - G.M. - Vistos. 1)
Ciência ao autor do teor da petição e documentos de fls. 30/40, encaminhando-se imediatamente à Defensoria Pública para
as providencias e orientações ao patrocinado. 2) Considerando a necessidade imediata de garantir o bem-estar do menor,
por agora reconsidero parcialmente a decisão de fls. 17, retirando das visitas os pernoites, de forma que o pai deverá pegar
o filho no sábado às 9h00 e devolvê-lo às 18h00 do mesmo dia (sugestão materna), o mesmo acontecendo no domingo. 3)
Aguarde-se depois a audiência já designada. Int. Ciência ao MP. - ADV: ADELAIDE MARIA ALVES MASELLI (OAB 175919/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1017972-87.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.B.N. - Vistos. 1) Ao Distribuidor
para retificação da classe, posto que se trata de ação ordinária e não de alimentos. 2) Em 10 dias, venha emenda à inicial para
que figure no popô passivo também a genitora posto que ela é parte legítima pra responder ao pedido de regulamentação de
visitas. 3) Defiro a gratuidade da justiça ao autor. ANOTE-SE.. - ADV: LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO
(OAB 319306/SP), BIANCA MITIE DA SILVA (OAB 338540/SP), GUILHERME BRITES (OAB 292767/SP)
Processo 1018671-78.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - J.S.F. e outro - Vistos. Defiro a gratuidade da justiça
aos requerentes. Anote-se. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, se em termos, conclusos para sentença. Int. - ADV: JOSÉ
ANTONIO TALIARO (OAB 261655/SP)
Processo 1018890-28.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - SIMONE CASEMIRO DAGA
- HOMOLOGO, para que produza seus efeitos legais, o plano de partilha constante de fls. 03/04 dos presentes autos de
Arrolamento dos bens deixados com o falecimento de GUEDES CASEMIRO, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros.
Transitada esta em julgado, expeça-se o alvará requerido (fls. 04). Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com
as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: MARLENE DO CARMO DESTEFANI (OAB 64029/SP)
Processo 1019314-36.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.C.P.L. - 1 - Concedo
a gratuidade aos autores. Anote-se. 2 - SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO PRECATÓRIA, Cite-se o devedor, nos
termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do apurado no cálculo de fls.
08, atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar
a impossibilidade de fazê-lo, sob pe Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP),
MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1019912-87.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - V.C.P.S. - Vistos. 1 - Apensem-se a estes autos os de nº
1018207-57 (Testamento). 2 - Após, tornem conclusos. Int. - ADV: FABIANA CRISTINA AMARO BARRO (OAB 244608/SP)
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Processo 1020066-08.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.D.S. - 1 Defiro os benefícios da Justiça gratuita à
parte autora. Anote-se. 2 - Uma vez que ofertados alimentos aos filhos menores pelo autor, caso tenha vínculo formal de trabalho
pagará alimentos no valor equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, assim entendidos os brutos menos os descontos
obrigatórios por lei (INSS, IR e Contribuição Sindical), incidindo o percentual sobre 13º salário, férias e respectivo abono e
verbas rescisórias e não incidindo sobre FGTS, horas extras, adicionais e prêmios. Caso desempregado pagará o réu o valor
equivalente a 50% do salário mínimo em vigor, no dia 10 de cada mês. 3 Designo audiência de tentativa de conciliação no dia 16
de março de 2016, às 14:00 horas. 4 - Cite-se e intime-se o(a) réu(é), advertindo-o(a) de que terá prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar resposta, a contar da data da audiência designada e caso infrutífera a conciliação, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá o presente, por cópias digitadas, como mandados, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s)
na contra-fé e no supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do
Art. 172 do CPC. 5- Intime-se a parte autora a comparecer na audiência supra, por seu advogado, via imprensa. Int. Ciência ao
MP. - ADV: FATIMA SOLANGE DADAUTO (OAB 226940/SP)
Processo 1020188-21.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Elena Camargo de Paula Silmara Helena de Paula e outro - Vistos. 1 - Fls. 34/37: Recebo como emenda à inicial. Anote-se. 2 - Nomeio inventariante
MARIA ELENA CAMARGO DE PAULA, independentemente de compromisso. 3 - Providencie o (a) inventariante em 30 dias: a)
certidão(ões) negativa (s) de tributos municipais do imóvel situado em Jarinu-SP e documento de fls. 14 legível; b) protocolo do
procedimento do ITCMD, mesmo que isento junto ao Posto Fiscal. 4 - Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. 5 - Na inércia, ao
arquivo. Int. - ADV: ANDREA EVELI SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP)
Processo 1020574-51.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Diva Barbin de Oliveira Barbosa - 1 - Tratase de alvará para levantamento do saldo de PIS existente em nome de Pérsio Roberto, que faleceu em 04.07.2009. Consta da
certidão de óbito de fls. 06, o nome de dois filhos que não integram a inicial, Daniela e Eduardo. 2 - Em 10 dias, venha a emenda
à inicial para adequar o polo ativo, em que devem figurar todos os herdeiros. 3 - No mesmo prazo, venham as certidões de
casamento/nascimento dos herdeiros e a certidão de inexistência de dependentes junto ao INSS. Int. - ADV: DANIELA MARIA
BARBIN NIVOLONI (OAB 136302/SP)
Processo 1020638-61.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Fabiano Ricardo Brando e
Sm e outro - Vistos. 1 - Os herdeiros possuem profissões certas, ela administradora de empresas e ele taxista, juntos poderão
providenciar o recolhimento das custas, cujo valor não deverá ser expressivo e poderá ser compensado pelo valor a ser
levantado. Indefiro, pois, os benefícios da gratuidade, devendo as custas processuais serem recolhidas em 10 dias, pena de
cancelamento da distribuição. 2 - Sem prejuízo, venha a certidão de casamento do herdeiro Fabiano e cópia legível do extrato
bancário juntado nas fls.09. Int. - ADV: HAYDEÉ DE OLIVEIRA (OAB 255959/SP)
Processo 1021605-09.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.S.C. e outro - 1 - Em 10 dias, emende-se a
inicial para constar o correto nome da requerente e observando-se ainda que a petição de acordo que os requerentes pretendem
submeter à homologação deverá vir assinada e rubricada em todas as folhas por ambas as partes. 2 - Após, abra-se vista ao
Ministério Público. Int. - ADV: ALEXANDRE CHICONELI DE LUCCA PAULINO (OAB 339328/SP)
Processo 1022454-78.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Relações de Parentesco - I.M. e
outro - Considerando informação de fl. 01 último parágrafo, redistribua-se, POR DEPENDÊNCIA, à primeira Vara de Família
local. Providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: MARCELLA PAES SILVA MASSOTI (OAB 338445/SP)
Processo 1022454-78.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Relações de Parentesco - I.M. e
outro - Vistos. Trata-se de mero pedido de expedição de mandado de averbação. Ocorre, porém, que o Divórcio das partes foi
homologado nos autos de Separação Judicial Litigiosa nº 0010903-65.2008.8.26.0309 (ordem nº 877/08), convertido em Divórcio,
que tramitou perante esta Vara da Família, encontrando-se os referidos autos finalizados e arquivados. Desta forma, deverá o
patrono peticionar nos autos acima mencionados solicitando o desarquivamento e expedição do mandado de averbação com as
devidas correções. Cancele-se, pois, a distribuição. - ADV: MARCELLA PAES SILVA MASSOTI (OAB 338445/SP)
Processo 1022936-26.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1014429-76.2015.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda E.F. - Ciente da certidão de fls. 73, determino a remessa dos autos ao Distribuidor para que os autos sejam redistribuídos, por
dependência, à 1ª Vara de Família Local. Providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI
(OAB 272340/SP), PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA (OAB 32440/SP), PAULO CARVALHO CAIUBY (OAB
97541/SP)
Processo 1022936-26.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1014429-76.2015.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda
- E.F. - Vistos. Observo que assinou digitalmente a petição inicial o advogado Mateus de Oliveira Rossetti, mas nas fls.21 está
o nome da advogada Priscila M.P.Corrêa de Oliveira, que requereu as publicações em seu nome. Portanto, regularize-se para
prosseguimento. Int. - ADV: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA (OAB 32440/SP), PAULO CARVALHO CAIUBY
(OAB 97541/SP), MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI (OAB 272340/SP)
Processo 1022936-26.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1014429-76.2015.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda
- E.F. - Vistos. 1) fls. 78/79 - este Juízo também entende que o nome do subscritor digital não precisa estar grafado na inicial,
por óbvio, pois tem procuração nos autos. Entretanto, sendo ele o único subscritor, pois a advogada que agora oferta a emenda
não assinou de forma alguma a petição e requereu a publicação exclusivamente em seu nome, a hipótese é outra. 2) Recebo
fls. 78/79 como emenda em regularização. Anote-se o patrocínio como requerido às fls.21, item 57. 3) Apensem-se estes aos
autos do Processo 1014429-76, continente. 4) Após, abra-se vista ao Ministério Público. 5) Em seguida, conclusos. Int. - ADV:
PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA (OAB 32440/SP), PAULO CARVALHO CAIUBY (OAB 97541/SP), MATEUS
DE OLIVEIRA ROSSETTI (OAB 272340/SP)
Processo 1022936-26.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1014429-76.2015.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda E.F. - Vistos. 1 - Conforme observou o Ministério Público, o autor afirma estar enfrentando momentos difíceis com a ré em relação
à boa convivência pelo menos em prol do bem-estar dos filhos menores. Essa convivência que não admite o diálogo respeitoso
e saudável, também no modo de ver deste Juízo inviabiliza o exercício da guarda compartilhada. Impraticável os genitores
possam decidir de comum acordo as questões atinentes aos filhos, pelo menos neste momento em que o rompimento da relação
marital parece não estar emocionalmente bem resolvido. Portanto, a decisão acerca do exercício da guarda compartilhada
ainda exige o contraditório a avaliação técnica, que se realizará após virem aos autos as razões da ré, que também deverão
ser consideradas. Indefiro a guarda compartilhada em antecipação dos efeitos da tutela. 2 - Contudo, a convivência dos filhos
com o genitor deve ser prestigiada pois os laços paterno-filiais devem ser mantidos e reforçados, para o sadio desenvolvimento
dos infantes. Porisso, neste momento, fixo tal convivência da seguinte forma: a) quinzenalmente, aos finais de semana, das
19h00 da sexta-feira até as 20h00 do domingo; b) uma noite por semana, das 19h00 às 22h00, com retirada para passeio; c)
em feriados prolongados, caso coincidam com o final de semana das visitas paternas, com retirada dos filhos às 19h00 do dia
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anterior ao início do feriado/final de semana e devolução às 20h00 do último dia do final de semana/feriado; d) férias escolares
(janeiro e julho) e festas de final de ano (Natal e Ano Novo), a convivência ocorrerá conforme pleiteia o autor nos itens d, g e h
de fls.17 e 18; e) Dia dos Pais. Deverá ser observado por ambos os genitores o dever de informar conforme item j, de fls. 18.
Quanto aos requerimentos das alíneas i até iv de fls.19, por agora prescindem de deliberação deste Juízo, que aguarda mínima
relação de civilidade entre os pais. 3 - Cite-se e intime-se a ré, com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do CPC, em seu
endereço residencial, a fim de que, querendo, ofereça resposta em 15 dias, pena de revelia e confissão quanto à matéria de
fato. Não há sentido na citação em outra comarca quando ela reside nesta. 4 - Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado, observando o oficial de justiça o(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. - ADV: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA (OAB 32440/SP), PAULO CARVALHO CAIUBY (OAB 97541/
SP), MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI (OAB 272340/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2016
Processo 0017588-44.2015.8.26.0309 (processo principal 1009734-50.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Casamento
- HAMILTON NASCIMENTO DOS SANTOS - Vistos. 1 - Recebo fls. 34/36 como emenda para aditar o valor do débito. 2 Cumpra-se a decisão de fls.32, observando-se o valor do débito agora informado. - ADV: GIHAD AHMID ABOU ABBAS (OAB
261632/SP), MARLY APARECIDA VANINI (OAB 296514/SP)
Processo 1000558-76.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R.T.S. e outros R.S. - Posto isso, rejeito a impugnação e determino o prosseguimento da execução. A impugnação ofertada representa mesmo
resistência injustificada ao andamento do processo, caracterizando-se a litigância de má-fé (artigo 17, inciso IV, do Código
de Processo Civil). Condeno o impugnante, na forma do artigo 18 caput e parágrafo segundo, do mesmo Código, a pagar aos
impugnados multa em valor equivalente a 1% sobre o valor da causa e a indenizá-los em quantia equivalente a 20% sobre o
mesmo valor. O impugnante arcará com o pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor do débito. - ADV:
MARCOS ANTONIO LOPES (OAB 78698/SP), FERNANDA MARQUES JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 179399/SP),
MARIANA MARQUES DE JESUS SARZI SARTORI (OAB 242844/SP)
Processo 1001162-71.2014.8.26.0309 - Alimentos - Provisionais - Revisão - N.R.C. e outro - A.L.S.C. - Posto isso, JULGO
PROCEDENTE o pedido. Condeno o réu a pagar aos autores, na hipótese de trabalho com vínculo, o valor equivalente a 30%
(trinta por cento) dos rendimentos líquidos, abatidos tão só os descontos obrigatórios, incidindo o percentual sobre o 13º salário,
férias e respectivo abono, bem como verbas rescisórias, exceto o FGTS, adicionais e horas extras trabalhadas. O desconto se
fará em folha pela empregadora e o pagamento à representante legal dos autores mediante depósito em conta bancária, valendo
os comprovantes como recibos. Na hipótese de trabalho informal ou desemprego fixo os alimentos para o equivalente a 01
salário mínimo, com vencimento todo dia 10 de cada mês, mediante depósito bancário. O réu arcará com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, em 10%
do valor atribuído à causa, atualizado monetariamente. Defiro ao réu a gratuidade da Justiça diante da declaração firmada às
fls.271, anote-se e observe-se o disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. - ADV: FLÁVIO
TOMAZ PEREIRA (OAB 289329/SP), DANIELA LARA UEKAMA (OAB 225373/SP), RODRIGO JOSÉ LARA (OAB 165939/SP)
Processo 1001716-06.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.M.V.S. A.V.S. - Vistos. Segue requisição de registro da penhora via ARISP. Digitalizem-se os documentos para os autos digitais. Após,
conclusos para apreciação da impugnação. Int. - ADV: BRUNA DE FATIMA SOARES (OAB 337531/SP), ANA PAULA QUADROS
BATISTA (OAB 260076/SP), DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), TELMA FERNANDA BUENO DE SOUZA (OAB 247886/SP),
MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), MARCELO ORRÚ (OAB 201723/SP)
Processo 1001869-05.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Roniela Cardoso dos Santos
- Vistos. Reitere-se o ofício de fl. 63, encaminhando-se por Oficial de Justiça à Caixa Econômica Federal de Itupeva. Int. - ADV:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1002089-03.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.F.G. - L.G.
- Vistos. Fl. 72: Defiro a expedição de mandado para o mesmo endereço, procedendo o Oficial de Justiça à citação com hora
certa, caso haja suspeita de ocultação. Int. - ADV: VIVIANE MARINO (OAB 325316/SP), DANIELA ROSSI FERNANDES COSTA
(OAB 305413/SP)
Processo 1004541-83.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.B. - D.P.S.B. - Fls. 31/36: Diga a parte autora em
termos de réplica. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/
SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), PEDRO VITAL DAMASCENO
SOUSA (OAB 11557/PI)
Processo 1005287-48.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - J.F.G.S. - Vistos. Fl. 130: Defiro o prazo de 30 dias. Int. ADV: RENE BELODE (OAB 131819/SP)
Processo 1006652-40.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.N.M. - Vistos.
1 - SERVINDO ESTA DECISÃO POR PRECATÓRIA, Intime-se o(a) devedor(a) ao pagamento do débito reclamado conforme
cálculo da inicial (fl. 23), no prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento da multa imposta pelo artigo 475-J, do CPC. 2 - Não
sobrevindo o pagamento, solicite-se ao juízo deprecado providenciar a penhora e avaliação, acrescido o débito da multa de 10%
legalmente prevista. 3 - Caso o oficial de Justiça não possa realizar a avaliação por não possuir conhecimentos especializados,
nem estime o(a) devedor(a) o valor, solicite-se a nomeação de perito avaliador pelo Juízo deprecado. 4 - Feita a penhora e
avaliação, delas deverá ser o(a) devedor(a) intimado desde logo e terá o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer impugnação
(artigo 475-L, CPC). 5 - A exequente deverá providenciar a distribuição da precatória, comprovando-se nos autos, em 20 dias.
Int. Ciência ao MP. - ADV: MARCOS IOTTI (OAB 162056/SP)
Processo 1006693-41.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Selma Lima Machado - ANDRÉ
MACHADO PEREIRA - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: DAIANE CARLA MANSERA (OAB 251538/SP),
CASSIO MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP), PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES (OAB 204993/SP)
Processo 1007419-78.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1010527-52.2014.8.26) - Sobrepartilha - Sucessões - Alfredo
de Souza Pontel - Vistos. 1) Nomeio inventariante ALFREDO DE SOUZA PONTEL, independentemente de compromisso. 2)
Apensem-se aos autos do processo 1010527-52. 3) Após, aguarde-se a manifestação da FESP. 4) Defiro a gratuidade da
Justiça. Anote-se. - ADV: MARIA CRISTINA TROMBONI (OAB 162942/SP)
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Processo 1008248-59.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - C.C.S. e outro - Vistos. Aguarde-se o retorno do mandado
de citação da herdeira Silvia. Int. - ADV: EDUARDO DOS REIS CERQUEIRA (OAB 315863/SP), EDISON DE PAULA NAVES
(OAB 307263/SP)
Processo 1008715-38.2015.8.26.0309 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - F.R.S. - R.P.S. e outro Fls. 100 e 105 - Ficam as partes intimadas, através de publicação aos advogados, para comparecimento ao Setor Técnico, nas
datas a seguir: Dia 25/02/2016, às 10h30: Comparecimento das partes ao Setor de Psicologia, acompanhadas dos respectivos
companheiros e demais filhos (se o caso), bem como da criança R.P.S. A genitora deverá trazer um acompanhante que
possa ficar com a criança enquanto realiza a entrevista; Dia 21/03/2016, às 10h: Comparecimento das partes ao Setor Social
acompanhados da criança R.P.S., demais filhos e cônjuges (se houver). - ADV: ISAIAS FERREIRA DE ASSIS (OAB 74042/SP),
EDSON MONTICELLI JUNIOR (OAB 234529/SP)
Processo 1009076-55.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - K.R.C. - A.F.S. - Vistos.
Digam as partes, em 05 dias, se possuem provas para produzir em audiência, especificando-as se o caso e justificando sua
necessidade e pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado. Int. - ADV: YURI AUGUSTO CRISTIANO DE MARCI SOUZA
LIMA (OAB 277992/SP), ROSANGELA APARECIDA DOS S BATISTIOLI (OAB 136483/SP), JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA
NETTO (OAB 114072/SP)
Processo 1009364-03.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Rita de Cássia Pelizari Fernandes e outros - Vistos.
Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: ADRIANA PAULA DE ARAUJO PIERONI (OAB 142716/SP)
Processo 1009422-06.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1009703-59.2015.8.26) - Alvará Judicial - Espécies de
Contratos - João Francisco Rodrigues - Vistos. 1 - Trata-se de pedido de alvará para transferência de veículo, cuja venda se
deu quando o de cujus ainda vivo (fls. 06/07). 2 - Primeiramente, apensem-se aos autos de nº 1009703-59. 3 - Após, tornem
conclusos ambos processos. Int. - ADV: BRUNA LAURA TABARIN SCARABELINI (OAB 327490SP), CÁSSIO APARECIDO
SCARABELINI (OAB 163899/SP)
Processo 1009442-94.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.R.S. - P.C. - Vistos. Fls. 80/88: Diga a parte
autora em termos de réplica. Fl. 75: Defiro a expedição de ofícios ao Conselho Tutelar e à escola da criança. Sem prejuízo, ao
Setor Técnico, para realização de estudo psicossocial. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP), FERNANDO JOSE LEAL (OAB 153092/SP)
Processo 1009788-45.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Sophia Manuelly da Silva e outro - Valdirene
Camilo Pereira - Vistos. 1) Recebo a retificação de fls. 57/58; 2) Expeça-se ofício ao Banco Bradesco para que informe a
este Juízo qual o saldo existente na data do óbito, na conta corrente 0021666-0, agência 0158; 3) Compareça em cartório a
inventariante para lavratura do termo de compromisso; 4) Com a resposta do ofício, ciência à inventariante, retificando-se o
plano de partilha, se o caso. Após a manifestação da Fazenda do Estado, ao Ministério Público e tornem conclusos. Int. - ADV:
VANESSA BIRAL ZANCANARO (OAB 319831/SP)
Processo 1010403-35.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Aparecida de Oliveira Rosa Vistos. 1) Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. 2) Venha aos autos a representação processual do herdeiro Oseas;
3) Venha aos autos as certidões de óbito dos herdeiros falecidos (Osvaldinho, Marli, Daniel, Lucas e Davi, conforme fl. 04); 4)
Providencie a inventariante certidão negativa do imóvel, ou certidão em que conste negociação da dívida; 5) Venha aos autos
certidão negativa federal em nome do falecido; 6) Providencie a inventariante o procedimento administrativo relativo ao ITCMD;
7) Após, aguarde-se a manifestação da FESP. 8) Aguarem-se as providencias por 30 dias. Caso não atendidas, ao arquivo. Int.
- ADV: MARIA CELIA DA SILVA QUIRINO (OAB 90593/SP)
Processo 1010477-26.2014.8.26.0309 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Ferrando Galvão e outros Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos legais, o plano de sobrepartilha constante de fls. 48/49, retificado às fls.
81/82 dos presentes autos de Sobrepartilha do bem deixados com o falecimento de Marcos da Costa Galvão , ressalvados
erros, omissões e direitos de terceiros. Transitada esta em julgado, recolhidas as taxas de reprografia e de expedição, expeçase formal de partilha e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA (OAB 250189/SP)
Processo 1010493-43.2015.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1010493-43.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Casamento - Iara Maria Sutti Poli Alves - Agostinho Sperandio Filho - Iara Maria Sutti Poli Alves - Diga a parte credora, no prazo
de 10 dias, se concorda com a extinção do processo, nos termos do art. 794, I. - ADV: CARLOS ALBERTO GALVÃO (OAB
169817/SP), IARA MARIA SUTTI POLI ALVES (OAB 188350/SP), DANIELA GALVÃO AGOSTINHO (OAB 200327/SP)
Processo 1010493-43.2015.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1010493-43.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Casamento - Iara Maria Sutti Poli Alves - Agostinho Sperandio Filho - Iara Maria Sutti Poli Alves - Vistos. Diante do pagamento
do débito, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se a guia
de levantamento do valor de fl. 09 em favor da patrona, devendo a mesma informar seu RG e CPF para expedição. Transitada
esta em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: CARLOS ALBERTO GALVÃO (OAB 169817/
SP), IARA MARIA SUTTI POLI ALVES (OAB 188350/SP), DANIELA GALVÃO AGOSTINHO (OAB 200327/SP)
Processo 1010566-83.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Valdir Antonio Custódio - Vistos. Fl.
214: Requeiram o que de direito nos autos originários do crédito. Ao arquivo. Int. - ADV: VERA LUCIA DIAS SUDATTI (OAB
63673/SP)
Processo 1010662-64.2014.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - MANUELA PEDROSA ALONSO MARTINS - Fls. 157/158:
Ciência à parte autora. - ADV: ELAINE PERPETUA SANCHES SILVA (OAB 131577/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB
163397/SP), FERNANDO DE SOUZA (OAB 211770/SP)
Processo 1010983-65.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Adeval Pereira Guimaraes - Adeval Pereira Guimaraes - 1 - Recebo fl. 06 como emenda à inicial. Anote-se. 2 - Intime-se
o devedor ao pagamento do débito reclamado conforme cálculo da inicial, no prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento
da multa imposta pelo artigo 475-J, do CPC. 3 - Não sobrevindo o pagamento, conclusos para realização de penhora “on line”.
4 - Feita a penhora e avaliação, delas deverá ser o devedor intimado desde logo e terá o prazo de 15 dias para, querendo,
oferecer impugnação (artigo 475-L, CPC). 5 - Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de
justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os
benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. - ADV: ADEVAL PEREIRA GUIMARAES (OAB 78990/SP)
Processo 1011079-80.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Lucimary Alves Ferreira da Cunha - Gustavo
Ferreira da Cunha e outro - Vistos. 1) Venham aos autos as representações processuais dos herdeiros Gustavo e Filipe, bem
como suas certidões de nascimento. 2) As primeiras declarações e plano de partilha deverão ser retificados, uma vez que o de
cujus deixou 100% do imóvel situado no Jardim Florestal e 50% do imóvel localizado na Alameda Argentina. Deverá ainda fazer
constar as profissões dos herdeiros, bem como a descrição de cada bem, no plano de partilha, conforme documentos. Após,
apreciarei o pedido de Justiça Gratuita. 3) Defiro a expedição de ofícios aos bancos indicados às fls. 40, para que informem a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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este Juízo qual o saldo existente na data do óbito. 4) Providencie a inventariante o procedimento relativo ao ITCMD junto ao
posto fiscal. 5) Após, aguarde-se a manifestação da Fazenda do Estado. Int. - ADV: LAURA CAROLINA AMORIM (OAB 320174/
SP)
Processo 1011392-41.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.A.C. - L.R.C. Fls. 30/32: Diga a parte autora, manifestando-se em termos de prosseguimento. - ADV: HELIO MADASCHI (OAB 72608/SP),
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI (OAB 325951/SP), TANIA MARIA DE CARLI (OAB 352666/SP)
Processo 1011467-80.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - N.N. - Vistos. Diante da manifestação do Ministério
Público, às fls. 59, indefiro o pedido de doação do imóvel, o que se revela prejudicial à interditanda. Encaminhe-se email à Dra.
Ana Carolina Lemos Correa Meneghetti, médica psiquiatra conveniada, para agendamento de perícia médica observando-se os
quesitos já ofertados pelo Ministério Público (fls 38). - ADV: GLAUCIA APARECIDA MALAVASI BERTINOTTI (OAB 337269/SP),
ALINE CAMPOS CRISTINO DA SILVA (OAB 305655/SP)
Processo 1012879-46.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.D.P. - Vistos. Fl. 68: Defiro o prazo de 15 dias. Int.
- ADV: CRISTIANE APARECIDA SILVESTRINI (OAB 307249/SP)
Processo 1013136-71.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.C.M. e outros - Posto isto, JULGO
EXTINTO o processo com fundamento no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. P. R. I. C. e arquivem-se com as
cautelas de praxe. - ADV: LUCIA AVARY DE CAMPOS (OAB 126124/SP), MARIA CECÍLIA MIGUEL (OAB 197861/SP), JULIANO
COUTO MACEDO (OAB 198486/SP), JOSÉ DONIZETE BOSCOLO (OAB 201946/SP), ADEMAR JOSE ANTUNES (OAB 20222/
SP)
Processo 1013964-67.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Oseas Correia de Brito - Vistos. HOMOLOGO por
sentença, para que produza seus efeitos legais, o plano de partilha constante de fls. 03/04 dos presentes autos de Inventário dos
bens deixados com o falecimento de Maria Correia de Brito, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Após o trânsito
em julgado e indicadas as peças necessárias, expeça-se o formal de partilha, constando expressamente que os benefícios da
Justiça Gratuita se estendem ao âmbito extrajudicial (ato de registro), conforme disposto no artigo 9, inciso II, da Lei Estadual nº
11.331/02. Após, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ROSELI LOURENCON NADALIN (OAB 257746/SP)
Processo 1014085-95.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Ernani Paschoal Pinto de Moraes - Considerando
a documentação apresentada, acolho o pedido e defiro o(s) a expedição do(s) alvará(s) pleiteado(s), com o prazo de 60 dias,
autorizando a venda do veículo de fls. 08 pelo valor médio da tabela FIPE na data da venda, admitida variação de até 10% no
valor.. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará, cientificando o requerente de que poderá imprí-lo em seu próprio
escritório/residência após assinado e liberado nos autos. O requerente deverá efetuar o depósito do valor em conta judicial em
benefício do incapaz, tão logo efetue e alienação do bem, comprovando documentalmente o valor da venda com a juntada do
recibo preenchido e assinado e a tabela FIPE ddo dia. Na sequência, nada mais sendo requerido, comunique-se a extinção e
arquivem-se os autos. P.R.I. Ciência ao MP. - ADV: CASSIANO GESUATTO HONIGMANN (OAB 208748/SP), RAQUEL GOMES
VALLI HONIGMANN (OAB 253436/SP)
Processo 1014328-39.2015.8.26.0309 - Embargos de Terceiro - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- M.A.G. - C.H.S.G. - Fl. 36: Defiro o prazo de 10 dias. Int. - ADV: GILSON DE ANDRADE (OAB 144138/SP), MEIRE BUENO
PEREIRA (OAB 145363/SP)
Processo 1014818-61.2015.8.26.0309 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Sucessões - Maria Emilia Pessim
- O testamento público constante de fls. 32/33, não apresenta qualquer vício intrínseco ou extrínseco capaz de gerar máculas às
disposições de última vontade manifestadas por Eunice Pecin. O original se encontra arquivado em cartório. Assim, determino
seja o mesmo registrado, arquivado em cartório e ulteriormente cumprido em todos os seus termos. Uma vez consumado o
registro, intime-se o(a) testamenteiro(a) para firmar o termo de testamentário(a) no prazo de cinco (05) dias. Providencie o(a)
Sr.(a) Escrivão(ã) o quanto determinado no artigo 1126, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Oportunamente, juntemse aos autos de inventário cópias autenticadas do testamento e termo de testamentaria e após, arquivem-se os autos, cumpridas
as formalidades de lei e de praxe. P.R.I.C. Ciência ao MP. - ADV: EDMAR CORREIA DIAS (OAB 29987/SP)
Processo 1015754-23.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - T.M.N. - Vistos.
Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do apurado
no cálculo de fls. 70/71, atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar
que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado,
devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: ANGELUCIO ASSUNÇÃO
PIVA (OAB 118837/SP), SIMONE APARECIDA VERONA (OAB 122018/SP), FERNANDA DOS SANTOS (OAB 247674/SP)
Processo 1015776-47.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - J.P.S.S. - 1 Defiro a gratuidade da
Justiça à parte autora. Anote-se. 2 Trata-se de execução de alimentos pelo rito do artigo 475-J. 3 Em 10 dias, venha a emenda
à inicial para adequação do pedido nos termos do referido artigo, ou seja, deverá refazer o pedido para que pague o debito
no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora de bens. Int. - ADV: DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), MARCELO
ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 260076/SP)
Processo 1016455-47.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - M.A.A. - Vistos. 1 - INDEFIRO A TUTELA O
autor não comprovou alteração de sua fortuna. Sequer juntou seu recibo de pagamento para mostrar quanto ganhava na época
da fixação da obrigação e agora. Além disso, reside com sua genitora, o que certamente lhe reduz gastos e não comprovou
qualquer despesa feita ali. Além disso, são dois os filhos ainda crianças e também não há prova de que possam subsistir com
valor menor. 2 - Designo audiência no SETOR DE MEDIAÇÃO, para o dia 29 de fevereiro de 2016, às 11:00 horas. 3 - Cite(m)-se
e intime(m)-se o(s) réu(s), com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo Civil, a fim de que compareça(m)
à audiência ora designada, acompanhado(s) de seu advogado, ficando certo que, se não alcançada a composição, terá início o
prazo de 15 dias para, querendo, oferecer(em) resposta, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. 4 - Intime-se
a parte autora, para comparecimento na audiência, através de seu advogado, via imprensa. 5 - Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado, observando o oficial de justiça o(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. - ADV: TELMA CRISTINA ALVES BRAGA (OAB 326363/SP), RAPHAEL DA SILVA MIRANDA (OAB 329273/SP),
LUCIANO APARECIDO JOAQUIM (OAB 338686/SP)
Processo 1016758-61.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Gilberto Lourenço Massa - Armando Adelino Massa e outros
- 1 - Nomeio inventariante GILBERTO LOURENÇO MASSA, independentemente de compromisso. 2 - Aguarde-se a juntada das
primeiras declarações, com a descrição dos bens, créditos e obrigações do espólio e indicação dos sucessores qualificando-os,
no prazo de trinta (30) dias. 3 - No mesmo prazo, junte a certidão negativa federal em nome da falecida. 4 - Após, apreciarei o
pedido de gratuidade. 5 - Na inércia, ao arquivo. - ADV: LUCIANA DE LIMA (OAB 204321/SP)
Processo 1016855-61.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Olavo Fernandes de Paula - Vistos. 1 - Nomeio
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inventariante OLAVO FERNANDES DE PAULA, independentemente de compromisso. 2 - Aguarde-se a juntada das primeiras
declarações, com a descrição dos bens, créditos e obrigações do espólio e indicação dos sucessores, no prazo de vinte (20)
dias. 3 - Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: DIRCE POLI (OAB 111151/SP)
Processo 1017403-23.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - José Ribeiro Sobrinho e outros Vanilda Dias Ramos - Vistos. Fl. 129: Defiro o prazo requerido. Int. - ADV: PAULA CAROLINA ROSSI CLARO (OAB 337679/
SP)
Processo 1017607-33.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - M.O.F.R. - R.R. e outro - 1 - Nomeio inventariante
RENATA RODRIGUES MIQUELETTO, independentemente de compromisso. 2 - Indefiro o pedido de gratuidade da justiça,
posto que das qualificações dos herdeiros não resulta a alegada hipossuficiência. As custas e taxas de procuração deverão
ser recolhidas até o momento anterior à homologação da partilha. 3 - Recebo fls. 02/05 para constar as primeiras declarações.
Anote-se. 4 - Providencie a inventariante, no prazo de 30 dias, novo plano de partilha para constar Adalto Antonio, posto
que casado pelo regime da comunhão universal de bens, portanto, também herdeiro. 5 - No mesmo prazo, providencie a
inventariante: a) certidão(ões) negativa (s) de tributos municipais; b) os documentos pessoais da herdeiras: Renise e Roberta
(RG, CPF e certidão de casamento); c) protocolo do procedimento do ITCMD, mesmo que isento junto ao Posto Fiscal. 6 - Na
inércia, ao arquivo. Int. - ADV: LUCIANA ROSA CHIAVEGATO (OAB 237598/SP)
Processo 1018047-29.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.C.S.B. - 1 Defiro os benefícios da Justiça gratuita
à parte autora. Anote-se. 2 Servindo o despacho por CARTA PRECATÓRIA cite-se o réu, advertindo-o de que terá prazo de 15
(quinze) dias para apresentar resposta, a contar da juntada desta aos autos, sob pena de serem presumidos como verdadeiros
os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3 Desde já,
autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário em conformidade com o artigo
172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 4 Decorrido o prazo sem apresentação da
contestação, oficie-se a DPE para indicar curador ao requerido. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/
SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA
SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1018420-60.2015.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - A.R.B. e outro - Vistos.
1 - Ao Distribuidor para que, primeiro, retifique a classe pois se trata de Ação de Conversão de Separação em Divórcio e não de
Ação de Divórcio. 2 - Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: ÉDIO EDUARDO MONTE (OAB 190635/SP)
Processo 1018529-11.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Casamento - L.M.Z. - E.A.C.Z. - Vistos. Encaminhe-se o ofício
de fls. 291, por e.mail, conforme praxe junto à Caixa Econômica Federal desta cidade. Com a resposta, tornem conclusos. Int. ADV: MARCEL SAKAE SOTONJI (OAB 195230/SP), ANDREA EVELI SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP)
Processo 1018900-38.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.M.S. - Vistos.
1 - Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. 2- Em 10 dias, esclareça a exequente o pedido de citação por edital,
ante o endereço informado no preambulo da inicial. 3 - No mesmo prazo, apresente o titulo executivo que ensejou a obrigação
alimentar, pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: CLERISON RODRIGO ANTUNES DE SOUZA (OAB 360157/SP)
Processo 1019225-13.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Levantamento de Valor - M.S.O. - 1 - Concedo a gratuidade
da justiça aos autores. Anote-se. 2 - Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três)
dias, efetuar o pagamento do apurado no cálculo de fls. 02, atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo
até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao Ministério Público. ADV: MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO (OAB 78810/SP), JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP)
Processo 1020971-13.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - C.O.R. e outro - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da
justiça aos requerentes. Anote-se. 2 - Abra-se vista ao Ministério Público. 3 - Após, se em termos, conclusos para homologação.
Int. - ADV: AGRINALDO DO NASCIMENTO (OAB 309257/SP)
Processo 1021013-62.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - K.H.N.S. - 1 - Concedo
a gratuidade da Justiça à parte exequente. Anote-se. 2 - Intime-se o devedor ao pagamento do débito reclamado conforme
cálculo da inicial (fl. 13), no prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento da multa imposta pelo artigo 475-J, do CPC. 3 Não sobrevindo o pagamento, conclusos para realização de penhora “on line”, ante a informação de fl. 03. 4 - Feita a penhora
e avaliação, delas deverá ser o devedor intimado desde logo e terá o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer impugnação
(artigo 475-L, CPC). 5 - Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s)
endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172
e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/
SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)
Processo 1022013-97.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - L.R.L.S. - Vistos. 1 - O autor perdeu seu emprego
em 26/11/2015 e não há no acordo celebrado pelas partes previsão da obrigação alimentar para tal hipótese. Não há negar que,
desempregado, não poderá suprir as necessidades dos filhos da mesma forma como pactuado na época em que o alimentante
se encontrava regularmente empregado. Porém, como o autor deve ter recebido suas verbas rescisórias, entre elas o FGTS, e
a partir deste mês receberá também o seguro desemprego, por agora defiro a tutela apenas para fixar os alimentos, na hipótese
de desemprego, para o equivalente a um (01) salário mínimo, exonerando-o das demais obrigações, ou seja, pagamento das
despesas com escola, internet, TV a cabo e clube. 2 - Designo audiência no SETOR DE MEDIAÇÃO, para o dia 29 de fevereiro
de 2016, às 10:30 horas. 3 - Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do Código de
Processo Civil, a fim de que compareça(m) à audiência ora designada, acompanhado(s) de seu advogado, ficando certo que,
se não alcançada a composição, terá início o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer(em) resposta, sob pena de revelia e
confissão quanto à matéria de fato. 4 - Intime-se a parte autora, para comparecimento na audiência, através de seu advogado,
via imprensa. 5 - Servirá o presente, por cópias digitadas, como mandados, observando o oficial de justiça o(s) endereço(s)
constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: RENATO ARTIN SARKISSIAN (OAB 312146/SP),
EDISON LUIS ALVES (OAB 313417/SP)
Processo 1022323-06.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.B.B.D. - 1 Concedo a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. 2 - Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil,
para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do apurado no cálculo de fls. 05, atualizado, mais as parcelas que se vencerem
no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na
contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. 3 - Oficie-se
ao INSS, como requerido às fls. 03. Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: JULIANA GRAZIELE MENDES (OAB 259434/SP)
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Processo 1022616-73.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - M.R.S.L. e outro - stos. 1 - Defiro a gratuidade da
justiça aos requerentes. Anote-se. 2 - Em 10 dias, emende-se a inicial para especificar a forma de reajuste da pensão alimentícia
e como se realizarão as visitas em favor da genitora. 3 -As partes deverão especificar o que avençado nas fls. 04 em relação ao
imóvel, pois a redação não é muito clara. 4 - Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: AILSON DE SOUZA FARIAS
(OAB 350036/SP)
Processo 1023087-89.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.L.S.C. - 1 - Defiro a
gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. 2 - Em 10 dias, venha a emenda à inicial, adequando-se a petição para o rito
do artigo 475-J do CPC, ou seja, deverá ser reformulado o pedido para pagamento do debito no prazo de 15 dias, sob pena de
multa de 10% e penhora de bens. Int. - ADV: IRENE SPINA (OAB 277223/SP)
Processo 1023349-39.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - R.G.M. e outro - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da
justiça aos requerentes. Anote-se. 2 - Abra-se vista ao Ministério Público. 3 - Após, conclusos para homologação. Int. - ADV:
LEANDRO CONTREIRA (OAB 282151/SP)
Processo 1023395-28.2015.8.26.0309 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.R.M. - Vistos. 1 Defiro os benefícios da justiça gratuita ao (à) autor (a). Anote-se. 2 - Diante da manifestação favorável do Ministério Público
e considerando que os filhos não podem ser atingidos com as desinteligências entre os pais, que devem resolver entre si as
dificuldades de relacionamento sem causar respingos na prole, defiro a tutela antecipada, para estabelecer provisoriamente
o regime de visitas do autor aos filhos da seguinte forma: quinzenalmente, das 9h00 do sábado até as 18h00 do domingo,
retirando-os e devolvendo-os na casa materna; nas férias escolares, a primeira quinzena de janeiro e primeira quinzena de
julho. Dia dos Pais; Natal (24/25 de dezembro) dos anos ímpares com a mãe e Ano Novo (31/12 e 01/01) com o pai, alternando
nos anos pares. Observo que não foram estabelecidas as visitas paternas por ocasião do divórcio das partes e a guarda
compartilhada não significa alternância de moradia das crianças, até porque impraticável pois os pais moram em cidades
diversas. 3 Designo audiência de conciliação no setor de mediação para o dia 03 de março de 2015, às 9:30 horas. 4 - Citese e intime-se a(o) ré(u), com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do CPC, a fim de que compareça à audiência ora
designada, e para que, querendo, ofereça resposta em 15 dias a partir da data da audiência, caso infrutífera a conciliação, pena
de revelia e confissão quanto à matéria de fato. 5 - Sservirá o presente, por cópia digitada, como mandado, observando o oficial
de justiça o(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 6 - Intime-se o(s) autor(es) a
comparecer(em) na audiência supra por seu advogado, via imprensa. - ADV: MILTON VALERIO LUZ (OAB 186493/SP), HALF
VALÉRIO DE SOUZA (OAB 186737/SP)
Processo 1023646-46.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - I.P.S. e outro - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade
da justiça aos requerentes. Anote-se. 2 - Em 10 dias, emende-se a inicial, retificando-se o valor da causa, ante o valor total do
monte. 3 - No mesmo prazo, apresente a certidão de casamento, visto tratar-se de documento essencial à propositura da ação,
pena de indeferimento. 4 - Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: VALCIR MARTINHAGO (OAB 111047/SP)
Processo 1023677-66.2015.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - R.M.P.S. - Vistos. 1 - Defiro a
gratuidade da justiça a requerente. Anote-se. 2 - Anote-se a prioridade na tramitação do feito. 3 - Em 10 dias, junte a certidão
de casamento da interditanda, bem como a declaração que o cônjuge daquela, esta de acordo com o exercício do encargo pela
autora. 4 - Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: ISONEQUEX ALVES DE MESQUITA (OAB 177773/SP)
Processo 4000589-50.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.S.S. - Vistos. Expeça-se ofício conforme
sentença de fls. 147/148. Após, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/DP), JEISLA RENZETI MARTINS SILVA (OAB 260163/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2016
Processo 0018394-79.2015.8.26.0309 (processo principal 1000553-54.2015.8.26) - Cumprimento de sentença - Família KLEBER OLIVEIRA BENTO - Vistos. A petição inicial não está em termos. O advogado deve executar honorários em nome
próprio e formular a inicial nos termos da lei, indicando inclusive a part ré e dando valor à causa, assim como juntando os
documentos indispensáveis ao processamento. Em 10 dias, adite-se pena de indeferimento. Int. - ADV: DANIEL TAVARES
ZORZAN (OAB 315844/SP)
Processo 1000319-72.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.S.G. e outro A.V.G. - Vistos. Nos termos do artigo 1° da Portaria 8755/2013, do TJ/SP, no prazo de dez (10) dias, providenciem as partes o
escaneamento dos documentos de fls. 52/57, as quais deverão ter formato “Pdf”, e legíveis. Int. - ADV: CARMINE RUSSO (OAB
144191/SP), CASSIANO RICARDO PALMERINI (OAB 203400/SP)
Processo 1001067-75.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Natal Gobo - Ciência a inventariante acerca da
petição da FESP (fls.207/210). - ADV: ANDRE CASAUT FERRAZZO (OAB 223046/SP)
Processo 1002327-22.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - G.M.J. - G.M. - Posto
isso, diante do pagamento do débito, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. Defiro ao executado a gratuidade da Justiça. Anote-se. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com
as anotações de praxe. P.R.I.C. Ciência ao MP. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), ANA LUCIA DE PAULA
SANTOS ATRA (OAB 60281/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB
275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1006640-94.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - E.G.S.E.M.A.S. - Vistos. Fls.
230: defiro o pedido. Prossiga-se pelo rito ordinário, ANOTANDO-SE. Cite-se o réu por edital com prazo de 20 (vinte) dias, nos
termos da decisão de fls. 32/33, itens 1 a 4 para, querendo, ofereça resposta em 15 dias, que fluirão após o decurso do prazo
do edital, pena de revelia. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: LENICE MARIA LEVADA (OAB 134289/SP), MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP),
MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)
Processo 1007059-46.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Alimentos - A.B. - G.C.G. - Vistos em saneador. 1 - Não há
preliminares pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão corretamente representadas, não havendo nulidades ou
irregularidade a serem supridas, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO. 2 - Divergem as partes acerca da ocorrência
de fatos superveniente à fixação da pensão devida em favor da parte requerida que tenham o condão de levar à exoneração
da obrigação ou sua redução, especificamente quanto à redução da capacidade do autor e cessação da necessidade da ré.
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Para dirimir tal ponto controvertido, defiro a produção de prova oral, designando audiência de instrução, debates e julgamento
para o dia 17 de março de 2016, às 15:00 horas, intimando-se as testemunhas que venham a ser arroladas no prazo de 10
dias a contar da publicação desta decisão, pena de preclusão. 3 - Intime-se a ré para que preste depoimento pessoal pena de
confesso. 4 - Oficie-se à empresa referida nas fls. 140 para que, em 5 dias, informe ao Juízo se mantém com o autor qualquer
relação de trabalho ou prestação de serviços, com ou sem vínculo, e os valores pagos a ele nos últimos 24 meses. 5 - Defiro
a gratuidade da justiça requerida pela ré. Int. - ADV: DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP), LIGIA PRISCILA
DOMINICALE (OAB 222167/SP), GILBERTO ANTONIO CINTRA SANCHES (OAB 272885/SP)
Processo 1008303-10.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - P.V.S. - - C.V.S. Vistos. O credor ajuizou execução de alimentos sob o rito do artigo 733 do CPC, ocorrendo a citação do executado (fls. 26), que
não ofereceu justificativa (fls. 30). Às fls. 34/35 a exequente informou que recebeu parte do débito, porém, requereu o pagamento
do valor remanescente (fls.36), com o que concordou o Ministério Pùblico em sua cota de fls. 40. Intime-se o executado para
quitá-lo no prazo de 48 horas, sem prejuízo das pensões vincendas, sendo admissível apenas a prova de que o débito foi pago,
sob pena de prisão. Int. Ciência ao MP. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA
BARROS (OAB 275253/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1008398-74.2014.8.26.0309 - Sobrepartilha - Habitação - MARCELO SALVADOR - MARINA MOREIRA - Vistos.
1 - Digam as partes, em 05 dias, se possuem provas para produzir em audiência, especificando-as se o caso e justificando sua
necessidade e pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado, observando os termos da decisão de fls. 200/201. 2 - No
mesmo prazo, digam se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, a fim de colocar termo à partilha
de forma amigável e célere. - ADV: NÁDIA SCHIMIDT FIORAVANTTI (OAB 183596/SP), ADELAIDE MARIA ALVES MASELLI
(OAB 175919/SP), EDISON LUIZ CAMPOS (OAB 151204/SP)
Processo 1008751-80.2015.8.26.0309 - Regulamentação de Visitas - Relações de Parentesco - D.P.P. - A.B.S.J. - Vistos. Não
há preliminares pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão corretamente representadas, não havendo nulidades
ou irregularidade a serem supridas razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO. A autora não declinou provas e o réu pediu
o próprio depoimento pessoal, o que é processualmente inadmissível. Divergem as partes somente quanto à regulamentação
de visitas ao filho menor, Davi. Há necessidade ainda de se verificar a prática de alienação parental pela genitora. Determino,
a pedido do Ministério Público, a realização de estudo psicossocial. Juntado o relatório, intimem-se as partes para que se
manifestem sobre ele. Após, abra-se vista ao Ministério Público e conclusos para designação de audiência. Int. Ciência ao
MP. - ADV: ALEXANDRA FLORA AGOSTINHO FONSECA (OAB 268760/SP), JACENI FLORA AGOSTINHO (OAB 55510/SP),
TARCISIO FRANCISCO GONCALVES (OAB 111662/SP), ANTONIO CARLOS DA CUNHA FONSECA (OAB 106391/SP)
Processo 1011516-24.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Marisa Peixoto Nastaro - Adriana Nastaro Cinelli
e outros - Vistos. Recebo as primeiras declarações e plano de partilha de fls. 37/44. Difiro o pagamento das custas para o
momento anterior à homologação da partilha. O inventariante deverá apresentar: Demonstrativo de apuração do ITCMD, mesmo
que isento, e, sendo devido o tributo, recolha-se, comprovando-se o protocolo do procedimento junto ao Posto Fiscal; Com o
cumprimento integral, aguarde-se a manifestação da FESP e tornem conclusos pra eventual homologação da partilha. Não
atendido,aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: CECILIA TRANQUELIN (OAB 117714/SP)
Processo 1011939-81.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Edna de Mello Alves - Patrick de Mello
Alves e outros - João Batista Camargo Franco - Vistos. Recebo as primeiras declarações e plano de partilha de fls. 48/50.
Anote-se. A inventariante deverá apresentar: 1 - certidão negativa da Receita Federal; 2 - demonstrativo de apuração do ITCMD,
mesmo que isento, e, sendo devido o tributo, recolhê-lo, comprovando o protocolo do procedimento junto ao Posto Fiscal; 3 o
recolhimento das taxas de mandato e das custas processuais, nos termos da Lei 11.608/03; Manifeste-se a inventariante acerca
da petição e documentos de fls. 29/34; Cumpridas as determinações supra, será apreciado o requerimento de fls. 45 (pedido
de alvará) Aguarde-se por 30 dias todas as providencias aqui determinadas. Sem elas, ou faltando alguma, remetam-se ao
arquivo, aguardandose lá provocação dos interessados. Com o cumprimento integral, aguarde-se a manifestação da FESP e
tornem conclusos pra eventual homologação da partilha. Int. - ADV: KARINA DONATO (OAB 321447/SP), CLARISVALDO DE
FAVRE (OAB 38601/SP), FERNANDA DE FAVRE MERBACH (OAB 172897/SP), DIRCE APARECIDA PELLIZZER RIBEIRO
(OAB 102852/SP)
Processo 1012133-81.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Gercidio Ferreira - Vistos. Recebo
as primeiras declarações de fls. 38/42. Anote-se. Sendo vários os herdeiros, juntos poderão providenciar o recolhimento das
custas, cujo valor não deverá ser expressivo. Indefiro, pois, os benefícios da gratuidade. Observo também que as qualificações
dos interessados não revelam hipossuficiência. OS recolhimentos devidos devem vir aos autos até o momento da homologação
da partilha. O Inventariante deverá apresentar: 1 Plano de Partilha nos termos do art. 1025 do CPC, com atribuição do valor
aos bens do Espólio; 2 - Certidão negativa da Receita Federal; 3 - Certidão negativa de tributos municipais; 4 - Demonstrativo
de apuração do ITCMD, mesmo que isento, e, sendo devido o tributo, recolha-se, comprovando-se o protocolo do procedimento
junto ao Posto Fiscal; 5 O recolhimento das taxas de mandato e das custas processuais, nos termos da Lei 11.608/03; Aguardese por 30 dias todas as providencias aqui determinadas. Após apreciarei o pedido de alvará (fls. 49). Sem elas, ou faltando
alguma, remetam-se ao arquivo, aguardandose lá provocação dos interessados. Com o cumprimento integral, aguardese a manifestação da FESP e tornem conclusos pra eventual homologação da partilha. Int. - ADV: ROBERTO COUTINHO
FERNANDES (OAB 320474/SP), ARIELA FERNANDA MARTINS (OAB 301041/SP)
Processo 1012599-12.2014.8.26.0309 - Interdição - Família - R.C.A.P. - Vistos. Determino providências para informar a este
Juízo acerca do registro da interdição da requerida. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. ADV: WILSON ROBERTO SANTANIEL (OAB 242907/SP)
Processo 1012663-85.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - A.K.M. e outro - Vistos. Recebo a petição de
fls. 31 em aditamento à inicial. Anote-se o valor correto da causa. Providenciem as partes, em 10 dias, o recolhimento da
complementação das custas processuais. Após, tornem os autos conclusos para homologação. Int. - ADV: MARCO ANTONIO
NUNES (OAB 290041/SP)
Processo 1012873-39.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.Q.P. - Vistos.
1 - Recebo a petição de fls. 14/16 em aditamento à inicial. Anote-se. 2 - Intime-se o(a) devedor(a) ao pagamento do débito
reclamado conforme cálculo da inicial, no prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento da multa imposta pelo artigo 475-J,
do CPC. 3 - Não sobrevindo o pagamento, solicite-se ao juízo deprecado providenciar a penhora e avaliação, acrescido o débito
da multa de 10% legalmente prevista. 4 - Caso o oficial de Justiça não possa realizar a avaliação por não possuir conhecimentos
especializados, nem estime o(a) devedor(a) o valor, solicite-se a nomeação de perito avaliador pelo Juízo deprecado. 5 - Feita
a penhora e avaliação, delas deverá ser o(a) devedor(a) intimado desde logo e terá o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer
impugnação (artigo 475-L, CPC). 6 - Para que não haja prejuízo a parte exequente e ainda, para fins de economia processual,
oficie-se à empregadora (fls. 16), a fim de que sejam efetuados descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento
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deste, na folha de pagamento do requerido, nos moldes do acordo homologado (fls. 09/10), e pagamento à representante legal
do autor mediante deposito na conta informada nos autos. Int. Ciência ao MP. - ADV: GISLAINE CHAVES BASSO (OAB 305806/
SP)
Processo 1013582-74.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P.F.B. - 1 - Recebo a
petição de fls. 72/73 em aditamento à inicial, prosseguindo somente em relação à união estável e partilha de bens. Anote-se.
2 - Indefiro bloqueio das Matrículas, posto que não há qualquer indício de que o réu esteja a comprometer o patrimônio em
detrimento da autora. 3 - Cite-se e intime-se o(a) réu(ré), que poderá oferecer resposta em 15 dias, pena de revelia e confissão
quanto à matéria de fato. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do CPC. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO
VENERE MURATA (OAB 199509/SP), MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP)
Processo 1014019-52.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.L.R.T. - R.R.T. - Posto isso,
JULGO PROCEDENTE o pedido. Condeno o réu a pagar à autora, caso tenha vínculo formal de trabalho, alimentos no valor
equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, assim entendidos os brutos menos os descontos obrigatórios por lei (INSS,
IR e Contribuição Sindical), incidindo o percentual sobre 13º salário, férias e respectivo abono e verbas rescisórias e não
incidindo sobre FGTS, horas extras, adicionais e prêmios. Caso desempregado ou trabalhando informalmente, pagará o réu o
valor equivalente a 30% do salário mínimo em vigor, no dia 10 de cada mês. O réu arcará com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, atualizado. Ao Curador Especial nomeado arbitro
honorários no valor máximo conveniado. Expeça-se certidão com o trânsito em julgado. P.R.I.Ciência ao MP. - ADV: MARCELO
GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/
SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)
Processo 1014647-41.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.B. - L.G.B. - Vistos. 1) Já foram
expedidos os ofícios à empregadora, bastando o patrono imprimí-los e encaminhá-los 2) fls. 189/190: prossiga no incidente em
apenso. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: JULIANA INHAN NEVES DA ROCHA (OAB 156752/SP), RUBIA APARECIDA DOS
SANTOS POMILIO (OAB 162425/SP), ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA (OAB 279818/SP)
Processo 1016081-31.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.M.F. - M.A.M. - Vistos. Defiro a
requerida os beneficios da gratuidade processual. Anote-se. Aguarde-se a realização da audiência designada. Ciência ao MP.
Int. - ADV: LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/SP), LUIZ ODA (OAB 80070/SP)
Processo 1016367-09.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Relações de Parentesco - E.S.A.D.
e outro - Vistos. Ao Ministério Público e tornem conclusos. Int. - ADV: JOSÉ MATEUS LOPES SOARES DA SILVA (OAB 202626/
SP)
Processo 1016367-09.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Relações de Parentesco - E.S.A.D. e
outro - Vistos. 1 - Corrija-se o cadastro dos autos para constar o menor LUIZ FERNANDO ARAÚJO DE AZEVEDO, representado
pela genitora, no polo passivo. 2 - Em 05 dias, recolham-se as diligências do Sr. Oficial de Justiça. 3 - Com o recolhimento, se
em termos, cite-se o(a) ré (u) para, querendo, ofereça resposta em 15 dias, pena de revelia e confissão. 4 - Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé e no
supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC.
Intime-se. Ciência ao MP. - ADV: JOSÉ MATEUS LOPES SOARES DA SILVA (OAB 202626/SP)
Processo 1016605-28.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.R.S. - Vistos.
1 - Recebo a petição de fls. 19/22 em aditamento à inicial. Anote-se o valor correto da causa. 2 - Concedo a gratuidade da
Justiça à parte exequente. Anote-se. 3 - Intime-se o devedor ao pagamento do débito reclamado conforme cálculo da inicial, no
prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento da multa imposta pelo artigo 475-J, do CPC. 4 - Não sobrevindo o pagamento,
expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido o débito da multa de 10% legalmente prevista. 5 - Caso o oficial de
Justiça não possa realizar a avaliação por não possuir conhecimentos especializados, nem estime o devedor o valor, o que
deverá ser certificado de forma circunstanciada, os autos deverão ser imediatamente trazidos à conclusão para nomeação de
perito avaliador pelo Juízo. 6 - Feita a penhora e avaliação, delas deverá ser o devedor intimado desde logo e terá o prazo de
15 dias para, querendo, oferecer impugnação (artigo 475-L, CPC). 7 - Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado,
devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARLY APARECIDA VANINI (OAB
296514/SP)
Processo 1016735-18.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.M.S. - Vistos. 1.
Defiro a gratuidade da justiça à parte exequente. Anote-se. 2. Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo
Civil, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento do apurado no cálculo (fls. 15) oferecido pela parte autora, atualizado, mais
as parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei
e com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARCELO GUSMANO
(OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)
Processo 1018207-54.2015.8.26.0309 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Sucessões - V.C.P.S. - Vistos.
1- Providencie a autora: a) a apresentação da escritura de testamento original em Cartório, que certificará nos autos; b) certidão
do Colégio Notarial do Brasil, para que se verifique se ainda em vigor o testamento; c) a certidão de óbito de Atílio. 2 Com
o cumprimento integral, abra-se vista ao Ministério Público. - ADV: FABIANA CRISTINA AMARO BARRO (OAB 244608/SP),
THABATA FERNANDA SUZIGAN (OAB 245517/SP)
Processo 1018535-18.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.L.C. - E.J.L.S. - Vistos.
Fls. 69/70: reconsidero a decisão de fls.66, para constar o percentual de 15% (quinze por cento) para desconto da pensão e não
como constou. No mais, diante da informação de que as partes se reconciliaram, defiro o prazo de 15 dias, para apresentação
de petição conjunta. Int. - ADV: DANIELA SOUBIHE BRETERNITZ (OAB 186048/SP), ADNA MARIA RAMOS LAMÔNICA (OAB
292360/SP)
Processo 1018808-94.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.L.S.S. - C.R.R.S.
- Vistos. Manifeste-se o exequente acerca da petição de fls. 114/117, em 10 dias. Após, abra-se nova vista ao MP e tornem
conclusos. Int. - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB 159484/SP), ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP), KELLY CRISTINA
OLIVATO ZULLI (OAB 263081/SP)
Processo 1018858-86.2015.8.26.0309 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Marislei Cristina Tapia - Vistos. 1 - Defiro a
gratuidade da Justiça à parte autora. Anote-se. 2 - Cite-se o(a) ré (u) para, querendo, ofereça resposta em 15 dias, pena de
revelia e confissão. Int. - ADV: ALINE CAMPOS CRISTINO DA SILVA (OAB 305655/SP), GLAUCIA APARECIDA MALAVASI
BERTINOTTI (OAB 337269/SP)
Processo 1019297-34.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.V.S.S. - Vistos. Oficie-se à
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Coordenação da Defensoria Pública Regional de Jundiaí para a nomeação de Curador Especial ao réu JOSÉ EDVAN PEREIRA
DOS SANTOS, CPF: 248.806.618-48, citado por edital às fls. 130, nos termos do art. 9º. Inc. II do CPC. Servirá o presente
despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS (OAB 313052/SP)
Processo 1019363-77.2015.8.26.0309 - Prestação de Contas - Oferecidas - Tutela e Curatela - D.F.P. - Vistos. 1- A
distribuição deve ocorrer por dependência aos autos de interdição (processo nº 17903-87.2006). Ao Distribuidor para correção.
2 - Apensem-se virtualmente aos autos acima mencionados. 3 - Sem prejuízo, abra-se vista ao Ministério Público. - ADV:
WALDIR SINIGAGLIA (OAB 86408/SP)
Processo 1020208-12.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.A.A. - I.S.A.D. 1 - Concedo a gratuidade aos autores. Anote-se. 2 - Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil,
para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do apurado no cálculo de fls. 02, atualizado, mais as parcelas que se vencerem
no curso do processo até o efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na
contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência
ao Ministério Público. - ADV: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)
Processo 1021723-82.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria Aparecida de Lima
Giarolla - Considerando a documentação apresentada, acolho o pedido e defiro a expedição do(s) alvará(s) pleiteado(s), com
o prazo de 360 dias, autorizando a requerente a proceder ao levantamento do resíduo previdenciário. Certificado o trânsito
em julgado, expeça-se o alvará, cientificando o requerente de que poderá imprí-lo em seu próprio escritório/residência após
assinado e liberado nos autos. Na sequência, nada mais sendo requerido, comunique-se a extinção e arquivem-se os autos.
P.R.I. - ADV: RENATA SPINACE (OAB 304193/SP)
Processo 1022677-31.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Alimentos - P.L.T. - Vistos. Em 10 dias, pena de
indeferimento da inicial, deverá o procurador providenciar a regularização da formação do processo eletrônico, com a localização
das peças processuais nas respectivas pastas (petição, procuração, justiça gratuita, documentos), de forma a facilitar sua
análise, atendendo integralmente o disposto no artigo 9 da Resolução 551/2011, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Deverá observar ainda que os documentos devem esta em PDF e não imagens fotográficas. Int. - ADV: HENRIQUE CESAR DE
MATTOS (OAB 349090/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2016
Processo 1000655-47.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - O.S.R. - Manifeste-se o requerente
quanto a contestação apresentada. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO
ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), FILIPE EDUARDO CLINI (OAB 332181/SP),
MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1000748-39.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.G.F. - R.C.F. Vistos. Segue consulta junto à ARISP. Com a oportuna juntada da resposta, intime-se a parte credora para manifestação,
independentemente de nova conclusão. Int. - ADV: JEAN CARLO MISSI (OAB 242799/SP), FERNANDO HENRIQUE (OAB
258132/SP)
Processo 1002163-57.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Janete Palandi - Vistos. Por
ora indefiro a expedição dos alvarás como requerido às fls. 52. Retifiquem-se as primeiras declarações para constar o saldo
existente nas contas de titularidade do “de cujus”. Providencie a certidão negativa da Receita Federal em nome do falecido,
posto que a acostada às fls. 28, não atende o determinado. Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: ROQUE JUNIOR GIMENES
FERREIRA (OAB 117981/SP)
Processo 1002672-22.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - WLADMIR ALFREDO PESCIOTTO FILHO Vanessa Rejane Pesciotto e outros - Vistos. 1 - Recebo fls. 524/529 em aditamento as primeiras declarações e fls. 529/550
em aditamento ao plano de partilha. Anote-se. 2 - Providencie o inventariante o protocolo de procedimento do ITCMD, junto
ao Posto Fiscal. 3 - Aguarde-se manifestação da FESP. 4 - Após, conclusos para homologação. 5 - Na inércia, ao arquivo.
Int. - ADV: MONICA PICCIARELLI E SOUSA (OAB 129002/SP), ROBERTA DE OLIVEIRA E CORVO RIBAS (OAB 174043/SP),
WALKER ORLOVICIN CASSIANO TEIXEIRA (OAB 174465/SP), RODOLFO BOQUINO (OAB 175670/SP), LUIZ RODRIGUES
CORVO (OAB 18854/SP), CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA CORVO (OAB 84778/SP)
Processo 1003435-86.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Tiago André Duarte - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 60
dias, findo qual, cumpra o inventariante a decisão de fls. 29. Decorrido, sem manifestação, aguarde-se provocação no arquivo.
Int. - ADV: ÉDIO EDUARDO MONTE (OAB 190635/SP)
Processo 1003586-52.2015.8.26.0309 - Interdição - Família - G.N.B. - Digam sobre o laudo pericial de fls. 101/105. - ADV:
MARIA ANGELICA CARNEVALI MIQUELIN (OAB 133503/SP)
Processo 1004947-07.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.P.C.C. - Vistos. Redesigno
audiência no Setor de Mediação, no dia 07 de março de 2016, às 9:30 horas. Cite-se a ré no endereço de fls.73, observados os
termos da decisão de fls.30/31. Int. Ciência ao MP. - ADV: ROSELI GONCALVES PEREIRA DE SANTIS (OAB 110614/SP)
Processo 1006071-59.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.L.C. - A.S.C. - Vistos. Digam as partes, em 05
dias, se possuem provas para produzir em audiência, especificando-as se o caso e justificando sua necessidade e pertinência,
sem prejuízo do julgamento antecipado. No mesmo prazo, comprove o autor o retorno do menor ao tratamento, conforme cota
ministerial de fls. 157. Após, abra-se nova vista ao MP. - ADV: ELIZABETH DAS GRAÇAS BROGLIO (OAB 292027/SP)
Processo 1006662-84.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - F.R.G. - Vistos. Indefiro a remessa dos autos ao Contador Judicial, cabendo à parte autora apresentar o memorial de
cálculo, simples e aritmético, bastando obter os índices amplamente divulgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ademais, nestes tempos, a Defensoria Pública certamente dispõe de computador e programas adequados a atender sua função
institucional e até estagiários capazes de fazer referidas contas, que no caso se resumem a adição, divisão e multiplicação.
De outro lado, esta Comarca tem apenas um contador para atender a demanda de 15 Varas, não se justificando onerá-lo com
algo tão simples, nem ao jurisdicionado com a espera. Providencie a autora o cálculo em 10 dias. - ADV: WASHINGTON LUIZ
GROSSI (OAB 181064/SP)
Processo 1006662-84.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Bens - F.R.G. - D.D.G. - Manifeste-se a autora sobre fls. 50/59. - ADV: MARIA ELISABETE DA SILVA (OAB 280591/SP),
WASHINGTON LUIZ GROSSI (OAB 181064/SP)
Processo 1008181-94.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Y.B.A.O. e
outro - R.B.O. - Vistos. 1 - Fls. 51: Defiro. 2 - Aguarde-se pelo prazo requerido, findo qual, informe a exequente se o débito foi
quitado ou apresente planilha atualizada. 3 - Em 05 dias, o peticionário de fls. 54, deverá regularizar a representação processual
do executado. Int. - ADV: LAURA BENEDITA LAMBERT FERREIRA (OAB 245853/SP), ANDERSON ROBERTO FLORÊNCIO
LOPES (OAB 214975/SP)
Processo 1008787-25.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Jair Santana - Nilson Paulo de Santana e outros Vistos. 1 -Recebo fls. 71/83 em retificação as primeiras declarações e plano de partilha, discriminando-se da seguinte forma: fls.
71/74 primeiras declarações e fls. 74/75 o plano de partilha de José Paulo; fls. 76/79 primeiras declarações e fls. 79/80 o plano
de partilha de Vindilina e fls. 81/82 primeiras declarações e fls. 82/83 o plano de partilha de Cássia. Anote-se. 2 - Retifique-se
o plano de partilha de fls. 82/83, posto que na sucessão dos bens de Cassia, o viúvo meeiro (Marcelo) recebe sua meação
sobre o bem imóvel herdado. 3 - Sendo vários os herdeiros, juntos poderão providenciar o recolhimento das custas, cujo valor
não deverá ser expressivo. Indefiro, pois, os benefícios da gratuidade, devendo as custas processuais serem recolhidas até a
homologação da partilha, nos termos da Lei Estadual nº 1.608/203. 4 - Providencie o inventariante no prazo de 30 dias, sua
certidão de casamento. 5 - No mesmo prazo, providencie o recolhimento de ITBI, pelo falecimento de José Paulo, e o protocolo
do procedimento de ITCMD, pelo falecimento de Vindilina e Cássia. 6 - Decorrido o prazo, sem cumprimento das determinações
supra, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO GODOY MEIRA (OAB 284632/SP)
Processo 1009877-68.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Oliveira Maia - Vistos. 1 - As declarações
de fls. 14/15 deverão ser apresentadas corretamente, com a descrição correta dos bens e seus valores, assim como com a
completa qualificação da meeira e herdeira, com a juntada de todos os documentos pessoais. 2 - Providencie a inventariante,
no prazo de 30 dias: a) CRI atualizada dos imóveis; b) certidão negativa de débitos municipais dos imóveis e cópias das capas
dos carnês de IPTU ou certidão do cadastro imobiliário da Prefeitura; d) certidão negativa federal em nome do falecido; d) CRV
do veículo e tabela FIPE que aponte seu valor de mercado. 3 - Oficie-se ao Banco Bradesco, requisitando o saldo existente na
conta informada às fls. 15. Int. - ADV: RAFAEL DE ALMEIDA LEAL (OAB 324974/SP)
Processo 1010566-49.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - ROBERTO FERRARI DE OLIVEIRA e outros Manifeste-se o inventariante, ante o oficio resposta do INSS. - ADV: MARIA JOSE DE ANDRADE BARBOSA (OAB 292824/SP)
Processo 1011290-19.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - F.J.P. - Manifestese o exequente ante o oficio resposta do INSS. - ADV: LUCIANA LADEIRA STORANI CAIXETA FERREIRA (OAB 148123/SP),
JOAO AMANCIO CAIXETA FERREIRA (OAB 107080/SP)
Processo 1012874-24.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S.C.Q.P. - 1 Recebo fls. 12/13 em aditamento a inicial. Anote-se. 2 - Intime-se o devedor ao pagamento do débito reclamado conforme
cálculo da inicial, no prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento da multa imposta pelo artigo 475-J, do CPC. 3 - Não
sobrevindo o pagamento, conclusos para realização de penhora “on line”. 4 - Feita a penhora e avaliação, delas deverá ser o
devedor intimado desde logo e terá o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer impugnação (artigo 475-L, CPC). 5 - Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. ADV: GISLAINE CHAVES BASSO (OAB 305806/SP)
Processo 1012919-28.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - R.A.B.L. e outros - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 20
dias, findo qual, cumpra o inventariante, integralmente, a decisão de fl. 37. Int. - ADV: ADRIANA PAULA DE ARAUJO PIERONI
(OAB 142716/SP)
Processo 1013444-44.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - J.C.J. - Vistos. Encaminhe-se e-mail à Dra. Ana
Carolina, médica psiquiatra conveniada, para agendamento de perícia médica no interditando, observando-se a necessidade
de realização de perícia neste Fórum e os quesitos ofertados pelo MP às fls. 28/31. - ADV: DIEGO JORGE ALVES DE ARAUJO
(OAB 325592/SP)
Processo 1013500-14.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - G.H. e outro - A.H.J. - Vistos. Cumpra-se a
sentença de fls. 121/123, remetendo-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP), MAURICIO
MENEZES VIANNA (OAB 342596/SP), SHIRLEY CRISTINA DA SILVA (OAB 282249/SP), MONICA FORESTI (OAB 238187/SP)
Processo 1013622-56.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - DIREITO CIVIL - G.C.S. - T.C.F. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 267, VI do C.P.C. Comunique-se a extinção e arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: TATIANA DE ASSIS FERREIRA (OAB 331154/SP), DIEGO MARIANO GAVIGLIA (OAB
344952/SP)
Processo 1015140-18.2014.8.26.0309 - Alimentos - Provisionais - Fixação - P.H.A.T. - C.A.T. - Recebo o recurso de apelação
interposto pelo requerido apenas no efeito devolutivo e determino a abertura de vista para contrarrazões. Após, abra-se vista ao
representante do Ministério Público. E na sequência subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado,
com as cautelas de praxe e nossas homenagens. Int. - ADV: VANESSA CÁSSIA DE CASTRO MORICONI (OAB 305921/SP),
LAURA CAROLINA AMORIM (OAB 320174/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1015741-87.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.D.C. - I.E.C.C. - Vistos. 1 - Por
ora, mantenho a decisão de fls. 30 por seus próprios fundamentos, não havendo ainda elementos de convicção que digam
o contrário. 2 - Digam as partes, em 05 dias, se possuem provas para produzir em audiência, especificando-as se o caso
e justificando sua necessidade e pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado. Int. Ciência ao MP. - ADV: SIMONE
AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), VANESSA BIRAL ZANCANARO (OAB 319831/SP), RAIRA LEAL FAVATO (OAB
341903/SP)
Processo 1016038-31.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.S.L. - A.R.B.L.
- 1 - Considerando a peculiaridade do caso em exame, onde não se sabe onde encontrar o executado ou seus bens, defiro a
inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, como meio de compelí-lo a honrar a obrigação alimentar e apresentar
seu paradeiro. 2 - Pelos mesmos motivos, determino se oficie à Caixa Econômica Federal, on line, para que informe sobre a
existência de valores do FGTS em nome do réu, que deverão ser bloqueados. Feito o bloqueio, conclusos. Int. Ciência ao MP. ADV: RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP), JULIANA GRAZIELE MENDES (OAB 259434/SP)
Processo 1016525-98.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.I.M.S. - F.L.S. - Posto isso, JULGO PROCEDENTE
esta ação para o fim de decretar o divórcio das partes, pondo fim à sociedade conjugal. Defiro à autora a guarda do filho das
partes. O réu deverá pagar ao filho, a título de alimentos, caso tenha vínculo formal de trabalho, o valor equivalente a 30%
de seus rendimentos líquidos, assim entendidos os brutos menos os descontos obrigatórios por lei (INSS, IR e Contribuição
Sindical), incidindo o percentual sobre 13º salário, férias e respectivo abono e verbas rescisórias e não incidindo sobre FGTS,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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horas extras, adicionais e prêmios. Caso desempregado pagará o réu o valor equivalente a 50% do salário mínimo em vigor,
no dia 10 de cada mês. A mulher voltará a usar o nome de solteira, ou seja, ALESSANDRA INÁCIO DE MORAES. Fixo os
honorários advocatícios em favor da advogada nomeada às fls. 62, no valor máximo previsto na tabela vigente. Transitada
em julgado expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil e certidão de honorários. O réu arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais). P.R.I.Ciência ao MP. - ADV:
ARMANDO LUIZ BABONE (OAB 61889/SP), IARA MARIA SUTTI POLI ALVES (OAB 188350/SP)
Processo 1016607-95.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.N.P. - Vistos.
Defiro a gratuidade da justiça à parte exeqüente. Anote-se. Recebo a petição de fls.28/29 em aditamento à inicial. Anote-se.
3. Cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias efetuar o pagamento do
apurado no cálculo oferecido pela parte autora, atualizado, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até o
efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei e com os benefícios do artigo 172 e parágrafos,
do Código de Processo Civil. - ADV: RUI FERNANDO CAMARGO DUARTE (OAB 125554/SP), ALESSANDRA REGINA DO
AMARAL DUARTE MARETTI (OAB 154524/SP)
Processo 1016741-25.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - N.R.P.B. - Vistos. 1 Defiro os benefícios da Justiça
gratuita à parte autora. Anote-se. 2 Designo audiência de tentativa de conciliação no dia 03 de março de 2016, às 15:00 horas.
3 - Cite-se e intime-se o réu, advertindo-o de que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, a contar da data da
audiência designada e caso infrutífera a conciliação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé e no supra informado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. 4 - Intime-se a parte
autora a comparecer na audiência supra, por seu advogado, via imprensa. Int. - ADV: JOSE MIGUEL SIMAO (OAB 136150/SP)
Processo 1018021-31.2015.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.J.S.F. - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias,
findo qual, sem a juntada do documento médico, abra-se vista ao Ministério Público e conclusos. Int. - ADV: VANESSA BIRAL
ZANCANARO (OAB 319831/SP), RAIRA LEAL FAVATO (OAB 341903/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/
SP)
Processo 1018880-81.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.V.F. - L.A.C.S. - Intimem-se as partes a se
manifestarem acerca dos laudos social (fls. 105/108) e psicológico (fls. 111/114), nos termos da determinação de fls. 91. - ADV:
JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP), MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO (OAB 78810/SP), VANDRE BINE
FAZIO (OAB 269547/SP)
Processo 1019489-64.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - M.B. - E.D.B. - Vistos. 1) Fls. 40/44 - manifeste-se a ré.
2) Digam as partes se há interesse na realização de audiência de conciliação. Int. - ADV: JOSE ADRIANO DE SOUZA CARDOSO
FILHO (OAB 130815/SP), AMANDA SOARES DE PAULO (OAB 240557/SP), JESSICA MIURA DE SANTIS (OAB 210926/SP)
Processo 1020292-13.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.B.C. - 1 Defiro os benefícios da Justiça gratuita à
parte autora. Anote-se. 2 - Cite-se e intime-se o(a) réu(é), advertindo-o(a) de que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
resposta, querendo, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópias digitadas, como mandados, devendo o
oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé e no supra informado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. Int. - ADV: SILENE TONELLI REGATIERI (OAB
185434/SP), ANDERSON DARIO (OAB 266908/SP)
Processo 1020507-86.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - Jandira Aparecida Alves de Souza - 1 - Nomeio
inventariante, JANDIRA APARECIDA ALVES DE SOUZA, independentemente de compromisso. 2 - Compareça à inventariante
em cartório, uma vez que representa o espólio de Zacharias Alves, para assinatura do auto de adjudicação. 3 - Providencie a
inventariante, no prazo de 30 dias, o protocolo do procedimento do ITCMD, mesmo que isento junto ao Posto Fiscal. 4 - Com o
cumprimento integral, aguarde-se manifestação da manifestação da FESP. 5 - Após conclusos para homologação. 6 - Na inércia,
ao arquivo. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE TESSARO (OAB 343055/SP)
Processo 1020873-28.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - F.R.M. - Vistos. 1 - Apensem-se a estem, os autos do
processo 1015393-69.2015, em tramite perante este Juízo. 2 - Suspendo o prosseguimento do presente feito até a regularização
do testamento. Int. - ADV: MARIA CRISTINA TROMBONI (OAB 162942/SP)
Processo 1020905-33.2015.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Brigith Joseana
Rodrigues - 1 - Concedo a gratuidade da Justiça à parte exequente. Anote-se. 2 - Trata-se efetivamente de cumprimento de
sentença, isso porque, já foi fixado no título de fls 09/10 o valor do locativo pela utilização da coisa comum e o termo final dessa
obrigação (venda do bem). 3. Nos termos do artigo 475-J, do CPC, intime-se o executado, , para o pagamento espontâneo no
prazo de 15 dias, do débito reclamado conforme memória de cálculos apresentada (fl 19), advertindo-o de que ultrapassado
o prazo, sem o pagamento, incidirá multa que fixo no montante de 10% do valor da dívida. 4 - Não sobrevindo o pagamento,
expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido o débito da multa de 10% legalmente prevista. 5 - Caso o oficial de
Justiça não possa realizar a avaliação por não possuir conhecimentos especializados, nem estime o devedor o valor, o que
deverá ser certificado de forma circunstanciada, os autos deverão ser imediatamente trazidos à conclusão para nomeação de
perito avaliador pelo Juízo. 6 - Feita a penhora e avaliação, delas deverá ser o devedor intimado desde logo e terá o prazo de
15 dias para, querendo, oferecer impugnação (artigo 475-L, CPC). 7 - Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado,
devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Defiro desde logo os benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. - ADV: JESAIAS ROMANHA (OAB 341028/SP)
Processo 1022401-97.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - E.H.L. e outro - Vistos. 1)
Juntem os requerentes a escritura de separação lavrada pelo 3º Tabelião desta Comarca. 2) Após, abra-se vista ao Ministério
Público. Int. - ADV: REINALDO ANTONIO BRESSAN (OAB 109833/SP), AIRTON SEBASTIAO BRESSAN (OAB 76728/SP)
Processo 1023666-37.2015.8.26.0309 - Oposição - Guarda - D.A.S. - 1 - Trata-se de ação de modificação de guarda
cumulada com revisional de alimentos. Ao Distribuidor para retificação de classe para procedimento ordinário. 2 - Em 10 dias,
venha a emenda à inicial para incluir a filha menor no polo passivo, uma vez que ela detém a legitimidade passiva em relação
ao pedido revisional de alimentos, observando-se que estes foram fixados intuitu familiae. 3 - Indefiro a gratuidade da Justiça
ao autor, posto que consta dos autos que é empresário. Em 10 dias, recolham-se as custas e despesas e taxa de procuração.
Int. - ADV: HERMES BARRERE (OAB 147804/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2016
Processo 1019367-17.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - D.A.S.M. - - A.C.P.A.D.M. - Vistos. 1) Anote-se o
correto nome da autora conforme petição inicial, posto que omitido o patronímico MELLO na distribuição. 2) Defiro ao varão,
desempregado,a gratuidade da Justiça. ANOTE-SE. Recolha a mulher sua cota referente à taxa judiciária antes da homologação.
3) Sem prejuízo, abra-se vista ao Ministério Público. - ADV: THAÍSA DE ALMEIDA GIANNOTTI MENNA (OAB 216107/SP)
Processo 1020828-24.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - S.M.A.L.B. e outro - Vistos. 1 - Nomeio inventariante
PAMELA CRISTINA DE MAIO ALVES, mediante compromisso. 2 - Aguarde-se a juntada das primeiras declarações, com a
descrição dos bens, créditos e obrigações do espólio e indicação dos sucessores, no prazo de vinte (20) dias. 3 - Com o
cumprimento integral, abra-se vista ao Ministério Público. 4 - Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: LUIS HUMBERTO DENOFRI
(OAB 207553/SP), CLAUDIO APARECIDO ALVES (OAB 302038/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0035/2016
Processo 1017130-10.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.S.M. - Vistos. 1 Defiro a gratuidade da justiça
ao autor. 2 - Em 10 dias, junte-se a certidão de casamento atualizada, documento indispensável para a propositura da ação,
bem como certidão de nascimento do filho Miguel, pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: THIAGO TADEU TORRES (OAB
223221/SP)
Processo 1018608-53.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Raquel Bardi Busatto Pereira - Vistos. 1) Anote-se o polo
passivo, no qual deve figurar o falecido Gilberto Busatto. 2) A autora deverá justificar a necessidade do ajuizamento desta ação,
posto que o seguro de vida deve ser pago aos beneficiários indicados na apólice, não sendo os valores objeto de inventário. As
verbas trabalhistas e baixa em CTPS também devem ser providenciadas diretamente pela empregadora ou, havendo resistência,
na Justiça do Trabalho. Prazo: 10 dias. 3) No mesmo prazo venha aos autos a certidão de casamento da autora e certidão de
casamento do falecido averbada. Int. - ADV: CRISTIANO SIMÃO SANTIAGO (OAB 254875/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0036/2016
Processo 1010558-09.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.R.T. - Diante da paternidade
afirmada no laudo pericial (fls. 126/127), antecipo a tutela em relação aos alimentos devidos pelo réu a autora, fixando-os
provisoriamente em 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos se trabalhando com vínculo empregatício ou
30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento. Os pagamentos deverão ser feitos até o dias 10
de cada mês por depósito na conta bancária da genitora da autora, ou diretamente entregue a ela, mediante recibo. Uma vez
que o réu admitiu a paternidade da autora ante o resultado do exame de DNA, resta a discussão quanto aos alimentos devidos.
Observo que o réu já juntou aos autos cópia de sua CTPS (fls. 115/122). Assim, designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 15 de março de 2016, às 16:00 horas. Na mesma oportunidade será tentada conciliação. Rol de testemunhas no
prazo de 10 dias contados da publicação desta decisão, pena de preclusão, intimando-se Intimem-se as partes pessoalmente.
Int. Ciência ao MP. - ADV: CARLOS GUSTAVO LEME BERALDI (OAB 357876/SP)
Processo 1011847-74.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.F.M. - J.A.M.F. - Vistos.
As partes acordaram o pagamento do débito em duas parcelas, o que foi devidamente acolhido por este Juízo (fls.142). Porém a
credora veio aos autos, informar o descumprimento do acordo, pois o executado não pagou a 2ª parcela, conforme fls. 143/144.
O Ministério Público opinou pela prisão (fls. 157). Uma vez descumprido o acordo, decreto a prisão civil de JORGE ALVES DE
MOURA FILHO, pelo prazo de trinta (30) dias. Expeça-se o mandado de prisão que deverá ser cumprido concomitantemente
com eventuais outros, já expedidos em desfavor do executado, por conta de outros débitos pendentes. Ciência ao Ministério
Público. - ADV: CLÉBER WENDEL BAIALUNA (OAB 189494/SP), LAÍS DE FIORI MATTOS PEREIRA DA SILVA (OAB 315049/
SP), DANIEL TAVARES ZORZAN (OAB 315844/SP)
Processo 1012261-04.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - H.G.O.G. - Vistos.
Citado para pagamento de pensão alimentícia em atraso, o executado não comprovou o pagamento de qualquer valor, tampouco
apresentou justificativa, demonstrando seu total desinteresse em relação à obrigação alimentar. O Ministério Público opinou às
fls. 30, pela intimação para pagamento, pena de prisão. Relatei e decido. Persistindo o débito, resta a coerção máxima para
que o executado honre o que é devido. Isto posto, decreto a prisão civil de ADRIANO GOMES BEZERRA, pelo prazo de trinta
(30) dias. Expeça-se o mandado de prisão que deverá ser cumprido concomitantemente com eventuais outros, já expedidos em
desfavor do executado, por conta de outros débitos pendentes. Ciência ao Ministério Público. - ADV: JESAIAS ROMANHA (OAB
341028/SP)
Processo 1015136-44.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - E.C. - Vistos. 1 - Regularize-se junto ao sistema
o atual endereço do réu conforme informado às fls. 63. 2 - Designo audiência no SETOR DE MEDIAÇÃO, para o dia 03 de março
de 2016, às 11:00 horas. 3 - Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com os benefícios do artigo 172 e parágrafos, nos termos da
decisão de fls. 39/40. 4 - Intime-se a parte autora para comparecimento na audiência, via imprensa, através de seu advogado.
Int. Ciência ao MP. - ADV: RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA (OAB 213790/SP), MARCELO ORRÚ (OAB 201723/SP)
Processo 1017905-59.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - S.C.A.S. e outro
- A.C.S. - Vistos. Citado para pagamento de pensão alimentícia em atraso, o executado ofertou justificativa às fls.48/49, que
foi rejeitada pela r. decisão de fls.71, sem interposição de recurso. Foi concedido o prazo de 48 horas para pagamento da
dívida, mas os exequentes informaram que nada foi pago (fls.77). O Ministério Público opinou pela prisão (fls.82). Nâo há
notícia de pagamento, sequer das parcelas vencidas após a citação, não demonstrando o executado qualquer boa vontade em
honrar a obrigação. Isto posto, decreto a prisão civil de ANDERSON CRISTIANO DOS SANTOS, pelo prazo de trinta (30) dias.
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Expeça-se o mandado de prisão que deverá ser cumprido concomitantemente com eventuais outros já expedidos em desfavor
dele por conta de outros débitos pendentes. Ciência ao Ministério Público. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/
SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), HUMBERTO
FELIX PEIXOTO (OAB 156047/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1019713-65.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria Alves da Silva - Vistos.
1) Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. 2) Em 10 dias, considerando que não há dependentes habilitados junto ao
INSS, a autora deverá indicar e qualificar os herdeiros filhos para que sejam chamados a este processo e juntar certidão de
óbito atualizada, constando o verso. 3) Deverá ainda comprovar a existência dos valores cujo levantamento pretende. Int. - ADV:
BENEDITA DO CARMO MEDEIROS (OAB 121789/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0039/2016
Processo 1008464-20.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1008364-65.2015.8.26) - Procedimento Ordinário Reconhecimento / Dissolução - E.F. - P.R.F.B. - Intimação das partes, por intermédio de seus patronos, de que foram designados
a comparecer junto ao Setor de Saúde Mental da PM de Jundiaí, nos dias e horários, abaixo descritos, de acordo com a
folha 149. *Dia 19/01/2016, às 15:00 hs: atendimento em Saúde Mental à Everton Fontolan; * Dia 20/01/2016, às 15:00 hs:
atendimento em Saúde Mental à Paula Regina Florêncio Bernardo. - ADV: SONIA MARIA BERTONCINI (OAB 142534/SP),
MARLENE DO CARMO DESTEFANI (OAB 64029/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL STELA MARIS DE OLIVEIRA MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0625/2015
Processo 1005725-11.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.S.C. - E.P.C. Fls. 171/177: digam sobre o ofício da Empresa Thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo Ltda. - ADV: KATIA CRISTINA GANTE
(OAB 121817/SP), FABIANO MACHADO MARTINS (OAB 202816/SP)
Processo 1007347-28.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / Execução - URSULA IKUKO
BOSS SAKAMOTO - ARTUR HENRIQUE PERALTA - Vistos. Aguarde-se conforme já determinado no despacho de fls. 84. Int. ADV: ARTUR HENRIQUE PERALTA (OAB 163559/SP), LEDA CECILIA LOUREIRO (OAB 276078/SP)
Processo 1008733-59.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - B.R.B.M. - Fls. 62: manifeste-se a requerente sobre
a certidão negativa do Oficial de Justiça (mudou-se para Jandira e a mãe não sabe informar o endereço). - ADV: REGIS
FERNANDO TORELLI (OAB 119951/SP)

3ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEBORAH PEREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 1001330-39.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Família - A.A.S.C. e outro - A.A.B. e outro - Vistos. 1.
Fls. 217: o novo termo de guarda provisória em favor dos AVÓS já foi expedido, devendo eles comparecerem em cartório para
a devida assinatura. 2. Aguarde-se resposta ao ofício de fls. 216. 3. Considerando cota do MP de fls. 215, manifestação do
varão de fls. 211, bem como sugestão do Setor Técnico de fls. 193, em continuidade do despacho de fls. 208, regulamento as
visitas provisórias ao menor Matheus da seguinte forma: A) em favor do GENITOR, no quarto final de semana de cada mês,
com retirada às 9:00 horas do sábado, e devolução às 18:00 horas do domingo. B) em favor da GENITORA, no primeiro e
terceiro final de semana do mês, com retirada às 13:00 horas do sábado (porque sai do trabalho às 12:00 horas, cf. fls 199), e
devolução às 18:00 horas do domingo. Portanto, nos outros finais de semana (segundo, bem como quinto, se houver) o menor
permanecerá com os avós autores. Nas festas de final de ano DESTE ANO DE 2015, delibero que o menor ficará o natal (24 e
25/12) com a mãe e o dia de ano novo (31/12 e 01/01) com os avós, ora autores. Desde logo, designo audiência de tentativa de
conciliação, a ser realizada pelo setor de MEDIAÇÃO, para o dia 02/03/2016, às 10:10 horas (local: Fórum - 1º andar - sala 108).
Restando infrutífera a tentativa de composição, tornem os autos conclusos para novas deliberações. Intimem-se as partes, por
seus procuradores. Ciência ao MP. - ADV: RAFAELA BIASI SANCHEZ (OAB 246051/SP), GILDETE PICCHI (OAB 134561/SP),
LUISA DOUTEL CARRIÇO MIRANDA CRUZ (OAB 306873/SP), ANTENOR SCANAVEZ MARQUES (OAB 152872/SP)
Processo 1004661-97.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - F.J.P.O. - Vistos.
Compulsando a petição de fls. 107/108 e documentos, verifico que o depósito realizado às fls. 109 no valor de R$ 2.660,00 foi
realizado através de “envelope”. De outro lado, verifico ainda que o montante depositado corresponde ao valor expresso no
mandado de prisão de fls. 65, que por sua vez, está atualizado até novembro de 2013. Assim sendo, MANIFESTE-SE a varoa
em 05 dias esclarecendo se há débito em aberto, apresentando memória de cálculo atualizada, ou se o feito pode ser extinto
pela quitação. Após, ao MP e em seguida, conclusos. Intime-se. - ADV: VALCIR MARTINHAGO (OAB 111047/SP), ANDREIA
APARECIDA SOUZA ALVES BAUNGARTE (OAB 270120/SP), DEBORA CRISTIANE EMMANOELLI (OAB 142314/SP)
Processo 1004714-44.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.V.C.M. - Vistos. T. O. M. (menor),
representado por sua genitora, ajuizou Ação de Alimentos contra I. V. C. M. (genitor). Alegou necessitar de alimentos no montante
de 30% dos rendimentos líquidos do réu, em caso de emprego, ou 50% do s.m. vigente, em caso de desemprego. O réu foi
citado e contestou (fls 36). Mencionou que uma criança de pouco mais de 01 ano tem poucos gastos. De outra parte, o
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contestante tem muitas despesas. Ofereceu o pagamento de R$ 800,00 mensais. Réplica (fls 73). Saneador (fls 95). Mantida a
decisão agravada de fls 95 (fls 122). Houve posterior desistência do recurso (fls 202 e 205). Depoimentos colhidos (fls 154/155,
241/242 e 276). Alegações finais do réu (fls 282/288), onde admite sejam fixados em alimentos em 20% de seus rendimentos
líquidos. O autor não apresentou memoriais. O M.P. pugnou pela fixação conforme postulado na inicial. Relatados. D E C I D O.
Cabe lembrar que a Jurisprudência firmou orientação no sentido de que o critério mais justo para a fixação de alimentos é
aquele que atribui próximo de um terço dos rendimentos líquidos do devedor ao credor (Ap. Cível 164.596, de 31.05.68, Ac. 6ª
Câmara Cível do TJSP - RT 401/161). Conforme assinala Sílvio Rodrigues, a disposição legal não significa que, considerando
essas duas grandezas (necessidade e possibilidade), se deva inexoravelmente tirar uma resultante aritmética, como por
exemplo, fixando sempre os alimentos em 1/3 terço ou em 2/5 dos ganhos do alimentante. Tais ganhos, bem como as
necessidades do alimentando, são parâmetros onde se inspirará o Juiz para fixar a pensão alimentícia. O legislador quis
deliberadamente ser vago, fixando apenas um standart jurídico, abrindo ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitarlhe o enquadramento dos mais variados casos individuais. Por isso, para o caso dos autos, verifico que o genitor procurou
incessantemente dizer que os seus gastos para manutenção são demasiados, enquanto os gastos do menor seriam bem
menores do que o pretendido. Contudo, sem razão a sua pretensão. É que, por primeiro, os alimentos para o filho menor têm
prevalência em relação a quaisquer outras dívidas que possa contrair, devendo adequar-se à essa realidade, renunciando ao
supérfluo. De outra parte, as contas que elaborou para tentar mensurar a necessidade de seu filho, apenas porque tem pouca
idade, também não são pertinentes. Com efeito, tivesse o genitor um salário muito elevado, realmente, para que os alimentos
não se desviassem de sua principal finalidade, a qual não é o enriquecimento daqueles que detém sua guarda unilateral,
poderíamos pensar na adequação dos alimentos. Todavia, o genitor não possui rendimentos tão expressivos como funcionário
da Rede Globo de Televisão, com sede no estado do Rio de Janeiro, sendo que em matéria de alimentos não se pode mensurar
milimetricamente os gastos, afinal, o padrão social que o alimentante desfruta o seu filho também deve desfrutar (os alimentos
são fixados de acordo com a condição social). Portanto, o montante de 28% (vinte e oito por cento) de seus rendimentos
líquidos, mensalmente, se revela adequado, sendo que está sendo fixado nesse patamar, ou seja, abaixo dos 30% solicitados
na inicial, pois de trata de apenas um credor de alimentos e também justamente para permitir a realização de gastos com
viagens para Jundiaí, visando a realização regular de visitas ao menor. Os alimentos incidem sobre todas as verbas salariais
(13º salário, verbas rescisórias com exceção de FGTS e multa, férias e 1/3 constitucional de férias, bem como abonos concedidos
em complementação de salários, os quais sejam permanentes e fiquem incorporados em definitivo à remuneração salarial)
ficando excetuados somente: - os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda); - as verbas de natureza indenizatória
ou decorrentes de esforço pessoal extraordinário (FGTS com respectiva multa, adicional de insalubridade e noturno quando
forem de caráter eventual e aleatório, férias indenizadas); - as verbas de natureza indenizatória e de caráter eventual (gratificação
a título de prêmio, prêmios por produção e participação nos lucros), que não representam contraprestação pelo vínculo,
lembrando-se que estas duas últimas necessitam de convenção expressa para possibilitar a incidência (compreendem-se como
vantagens eventuais aquelas cuja percepção dependa de circunstância ocasional, como as diárias, os benefícios de cunho
indenizatório, auxílio-alimentação (vale-refeição), auxílio-transporte (vale-transporte), auxílio-enfermidade, auxílio-funeral, as
gratificações extraordinárias ou remuneração por horas extras, salário-família, representação por serviço especial, que estão
ligadas a situações eventuais, mas que não representam remuneração pela contraprestação do vínculo empregatício” (Ap. Cível
n. 243.360-1/9, São Paulo, 8ª Câm. D. Público, TJSP, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. em 07.08.96). - as horas extraordinárias, pois
na maioria dos casos é elemento eventual e aleatório: “Tribunal de Justiça de São Paulo TJSP. ALIMENTOS - Fixação - Base de
cálculo - Inclusão de valores relativos a horas extraordinárias, férias remuneradas, FGTS e rescisão do contrato de trabalho Inadmissibilidade - Verbas de caráter indenizatório - Exclusão determinada - Recurso parcialmente provido para esse fim. Salvo
convenção ou outra razão especial prevista em sentença, os alimentos não se calculam sobre verbas relativas a horas
extraordinárias, férias remuneradas, FGTS e rescisão do contrato de trabalho, as quais guardam caráter indenizatório. (TJSP Ap. Cív. n° 207.516-4 - Guarulhos - 2ª Câm. de Direito Privado - Rel. Cesar Peluso - j. 12.03.2002 - v.u). Ou seja, excluem-se da
base sobre a qual deverá incidir o percentual da pensão, as horas extraordinárias de serviço prestado pelo alimentante, porque
se trata de elemento eventual ou aleatório (Dos Alimentos, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, p. 564). A respeito do bônus
ou participação nos lucros da empresa, não integra o salário, conforme dispõe o inciso XI do artigo 7º da Constituição Federal,
pelo qual se preconiza ser direito do trabalhador a “participação nos lucros e resultados, desvinculada da remuneração”. Aliás,
deverá ser adotado o seguinte entendimento jurisprudencial para admitir a exclusão de sua incidência sobre os alimentos, a
menos que tenha caráter PERMANENTE. “Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP. ALIMENTOS - Revisional - Incidência do
encargo sobre eventual bônus recebido pelo alimentante - Impossibilidade - Verba eventual, que não se reveste de caráter
permanente, pouco importando tratar-se de bônus ou participação nos lucros e resultados da empresa - Inexistência de ajuste
nesse sentido - Necessidade da recorrente, ademais, suprida sem a incidência do encargo sobre os eventuais bônus pagos ao
alimentante - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP - Ap. Cível com Rev. nº 524.597-4/9-00 - Sorocaba - 3ª Câmara de
Direito Privado - Relator Donegá Morandini - J. 26.02.2008 - v.u). Voto nº 9.181. A propósito, vejamos a lição de Arnaldo Rizzardo:
“...não integra a pensão o correspondente a horas extras, abonos e gratificações: Da base de cálculo da pensão alimentícia
devem ser excluídos os pagamentos pertinentes às situações especiais e provisórias, como os de caráter indenizatório e os que
se destinam a premiar o esforço pessoal do trabalhador. Nesses casos, estão, sem dúvida, as importâncias pagas a título de
horas extras, abonos concedidos espontaneamente pelo empregador, indenização por férias não gozadas e eventuais
gratificações’” (Direito de Família, Editora Forense, 4a edição, página 742). Para o caso de desemprego ou trabalho autônomo
fixo alimentos em 50% de 01 s.m. nacional vigente. Nesta hipótese o vencimento se dará em todo dia 10 de cada mês. Em
qualquer caso os alimentos retroagem à data da citação, nos termos do artigo 13 da Lei de Alimentos. Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para fixar os alimentos conforme acima exposto. Descabem verbas de
sucumbência, considerando que o autor foi patrocinado por causídico remunerado por convênio com a Municipalidade, bem
como porque ambas as partes são beneficiárias de assistência judiciária gratuita. P.R.I. - ADV: ALEXANDRA BARBIM CARVALHO
NIERO (OAB 271672/SP), ARMANDO CICCONE (OAB 90262/SP)
Processo 1006508-03.2014.8.26.0309 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- ERICA LUCIA HELENA OBLASSER - ISABEL CEZARIO MAZZEI e outros - Com efeito, houve erro material (troca de nomes
quando da digitação), pois ao invés do nome “embargada SONIA”, deve ser lido “embargada ISABEL”, aliás, como constou na
motivação da sentença. Em face disso, JULGO PROCEDENTES os embargos para que fique constando corretamente na parte
dispositiva: “Houve sucumbência recíproca na medida em que o pedido de levantamento da penhora realizado pela embargante
teve o seu fundamento no fato de acreditar ter direito à integralidade do bem, quando somente terá em relação à futura MEAÇÃO
da embargada ISABEL, a qual não poderá ser objeto de penhora, pois na época da alienação não existia demanda contra ela
capaz de reduzi-la à insolvência...” P. R. Int. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP), ANA PAULA MENDES
MORINI BORTOLOSSI (OAB 328089/SP), JOÃO PAULO RODRIGUES MULATO (OAB 228635/SP)
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Processo 1007173-82.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.G.S.A. - I.S.A.
- Vistos. Fls. 89/90: diante da comprovação do depósito de fls. 91, DEFIRO a expedição do alvará de soltura pretendido.
Providencie a serventia. Ao MP e em seguida conclusos. Intime-se. - ADV: CARLA APARECIDA CALONEGO DONINI (OAB
271697/SP), KAUE MALUF MASSARIOL (OAB 334216/SP)
Processo 1009451-56.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - I.E.F. - Ciência a inventariante do aviso de
recebimento (AR) negativo de fls. 112, devendo informar o endereço atualizado para encaminhamento do ofício. - ADV: ROSANA
APARECIDA RIBEIRO BAGINI (OAB 239276/SP)
Processo 1009470-62.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - I.J.T. e outro - 1. Fls. 39 : Ciente. 2. No prazo
de 10 dias, comprovem os requerentes o protocolo do ITCMD, promovendo o regular andamento do feito. 3. Mantida a inércia e
cumpridas as formalidades legais determinadas pelas sentença de fls. 27/28, ao arquivo. Int. - ADV: ADIEL ALVES NOGUEIRA
SOBRAL (OAB 270920/SP), BEATRIZ OLIVEIRA ALMEIDA SILVA (OAB 268590/SP)
Processo 1010024-94.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.S.C. e outro J.C.O.C. - Acolho cota do MP de fls. 153. Atenda o executado o item 03 em 10 dias. Ciência à parte autora acerca da petição e
documentos de fls. 154/155. Int. - ADV: SONIA MARIA CORREA (OAB 111045/SP), FERNANDA CAMUNHAS MARTINS (OAB
165699/SP)
Processo 1010024-94.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.S.C. e outro J.C.O.C. - Vistos. Fls. 158: defiro em favor da parte exequente o levantamento dos valores depositados de fls. 157. Providencie
a serventia o necessário. Fica o executado intimado, POR SEU PATRONO, a promover o pagamento dos alimentos, tanto dos
ordinários quanto do parcelamento deferido, diretamente em conta bancária havida em nome da exequente, descrita às fls. 158.
Aguarde-se o adimplemento total do débito pelo prazo do parcelamento já deferido. Intime-se. - ADV: FERNANDA CAMUNHAS
MARTINS (OAB 165699/SP), SONIA MARIA CORREA (OAB 111045/SP)
Processo 1010052-62.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Exoneração - G.C.P. - Considerando a certidão de fls. 50,
manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. - ADV: JOSE GERSON MARTINS PINTO (OAB 69639/SP)
Processo 1010394-10.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1010772-63.2014.8.26) - Tutela e Curatela - Nomeação Tutela e Curatela - JULIANA NALIN IOTTI SILVA - Vistos. 1- Ciente da petição e documentos de fls. 527/578. 2- Considerando
o documento juntado às fls. 164, EXPEÇA-SE O TERMO DE CURADOR PROVISÓRIO, conforme determinado no item “3”
da decisão de fls.507. 3- Fls.529: considerando o valor bloqueado a fls.583, providencie a Serventia o DESBLOQUEIO DE
R$1.500,00, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ, em nome da causídica, para levantamento deste valor, devendo o
valor restante, ser transferido para conta judicial, vinculada a estes autos. 4- Sem prejuízo, providencie-se a transferência do
valor bloqueado na CEF para conta judicial. 5- No mais, atenda a Curadora o postulado no item 3, “a” e “b” da cota ministerial
de fls.581, no prazo de dez dias, SOB PENA DE DESTITUIÇÃO. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO VICENSIO (OAB 251638/
SP), ALBINA APARECIDA VIEIRA (OAB 105352/SP), GUSTAVO BARDI CAPPELLI (OAB 251946/SP)
Processo 1010686-58.2015.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Maria Del Carmen Domingo Ceppi - Ciência de fls.72/74.
Aguarde-se a resposta do Fisco. Int. - ADV: KATIA REGINA MARQUEZIN BARDI (OAB 134906/SP)
Processo 1010848-53.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.F.M.S. - A.C.S. Ciência da petição e documentos de fls.56/57. Fls.55: defiro o prazo de vinte dias para manifestação. Int. - ADV: SÍLVIA REGINA
TRESMONDI (OAB 163397/SP), FERNANDO HENRIQUE (OAB 258132/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)
Processo 1012164-04.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - U.R.C. Manifeste-se o exequente, dando continuidade ao feito, tendo em vista o valor irrisório bloqueado pelo BACENJUD - fls. 34/35.
- ADV: FÁBIO MIMURA (OAB 155476/SP)
Processo 1012206-53.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - M.C.R. e outros - A.R.O.R. - 1. Fls. 50/53 :
Os autos já se encontram desarquivados. 2. Diante do protocolo do expediente perante a Secretaria da Fazenda de fls. 51,
aguarde-se por mais 30 dias a resposta do Fisco. 3. Fls. 53 : Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da requerente
Aparecida, anotando-se. Int. - ADV: ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 260076/SP)
Processo 1012728-80.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - V.F.T. - C.A.T. e outro - 1- HOMOLOGO, para que
produza seus legais e jurídicos efeitos a partilha de fls. 03/09, destes autos de arrolamento dos bens deixados por falecimento de
IRINEU DE TOLEDO (óbito fls. 18), ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. 2- Presentes nos autos as procurações
(fls. 10/12), custas isenta (declaração - fls. 14/16), negativa federal (fls.33), manifestação da Fazenda Estadual (fls.47/49),
certidão de matrícula (fls.29/30) e negativa municipal (fls.32). 3- Arbitro os honorários da causídica no patamar máximo da
tabela respectiva. 4- Após o trânsito em julgado, indicadas as cópias necessárias, expeça-se o competente Formal de Partilha
e certidão de honorários e procedam-se às devidas anotações e comunicações legais, arquivando-se os autos. - ADV: MARIA
FATIMA DEL ROSSO DE CAMPOS (OAB 203804/SP)
Processo 1013303-88.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.B.D.S. e outro - 1. Fls. 87/100 : Ciente. 2.
Diante do protocolo do expediente perante a Secretaria da Fazenda (fls. 88), aguarde-se por mais 30 dias a resposta do Fisco.
Int. - ADV: ELAINE ARCHIJA DAS NEVES (OAB 280770/SP)
Processo 1013316-87.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.P.A. Considerando que o executado não efetuou o pagamento, manifeste-se o exequente, fornecendo planilha de cálculo atualizada,
com multa de 10% do valor da dívida e indicando bens à penhora no prazo de dez dias, para expedição do Mandado de penhora
e avaliação. - ADV: CRISTIANE PINHEIRO CAVALCANTE BASILE (OAB 221947/SP), ROBERTA NOBREGA MANGIERI (OAB
352655/SP)
Processo 1014194-12.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.B. - D.B.N. - Manifeste-se a requerente acerca
da contestação e documentos de fls. 25/48, no prazo legal. - ADV: FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB 322612/
SP), DANILO LIMA DA SILVA (OAB 291857/SP), MARIA FERREIRA DE CARVALHO (OAB 129983/SP), RITA DE CÁSSIA DE
CAMARGO (OAB 205157/SP), CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR (OAB 161492/SP)
Processo 1014355-22.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.A.R. - 1. Cota do MP de fls. 80 : Ciente. 2. Por
ora, mantenho o despacho de fls. 66, item 04, com a determinação de aditamento da inicial. Prazo : 10 dias. 3. Por fim, reportome ao despacho de fls. 75, itens 02 e 04, cumprindo-se o ali determinado. Int. - ADV: CASSIA FERNANDA PEREIRA (OAB
286056/SP)
Processo 1014912-09.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - G.B.M. e outro - 1. Fls. 43 : Ciente. 2.
No prazo de 10 dias, cumpram os requerentes integralmente o despacho de fls. 28, promovendo o regular andamento do feito. 3.
Mantida a inércia, remetam-se os autos ao arquivo, onde aguardarão eventual provocação. Int. - ADV: SAMANTHA CAROLINE
BARROS (OAB 309097/SP)
Processo 1016474-53.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - I.A.P. - M.P.A.P. - VISTOS. Fls. 37 : Defiro os
benefícios da justiça gratuita em favor da requerida, anotando-se. Diante da manifestação de vontade das partes, converto a
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presente ação de divórcio litigioso em consensual. Providencie a Serventia as devidas anotações junto ao sistema SAJ. Em
decorrência do novo texto do parágrafo 6º, do artigo 226, da Constituição Federal, conforme Emenda Constitucional n.º 66,
publicada em 14/07/2010, desnecessária a prova do lapso temporal de separação de fato. Os requerentes pediram Divórcio
Consensual em face de haverem preenchido os requisitos legais. É o relatório. DECIDO Fls. 37 : Defiro os benefícios da justiça
gratuita em favor da requerida, anotando-se. O requerimento satisfaz as exigências do art. 226, parágrafo 6º, da Constituição
Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 66. PELO EXPOSTO,
considerando a anuência ministerial de fls. 41, HOMOLOGO o acordo entabulado e assinado pelas partes, às fls. 34/35,
complementado pela inicial de fls. 01/05 e, em conseqüência, DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, que se regerá pelas cláusulas
e condições fixadas no acordo. Isento de custas, por se tratar de partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Com a
certidão do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação. Retire-se de pauta a audiência de Mediação
designada (fls. 25). Após, nada sendo requerido no prazo de 10 dias, arquivem-se os autos. - ADV: FELIPE ANDREUCCETTI
(OAB 292748/SP), LEUNIR ERHARDT (OAB 39642/SP)
Processo 1017904-40.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Compra e Venda - J.G.N. - Vistos. 1- Considerando o documento
juntado a fls. 47 e tendo em vista a concordância do representante do Ministério Público (fls.58), DEFIRO a expedição do
alvará para alienação da parte ideal do veículo cabível ao menor (16,6%), pelo valor das avaliações apresentadas (fls.48/49).
Prestação de Contas: 30 dias. Int. Intime-se. - ADV: DENNIS AUGUSTO MOREIRA DE LACERDA (OAB 236337/SP)
Processo 1021220-61.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.D.F. - Vistos. 1. Fls. 19/22 : Ciente dos documentos
juntados. 2. No mais, defiro o prazo de 15 dias para juntada da certidão de casamento atualizada. Int. - ADV: JOSE APARECIDO
MARCUSSI (OAB 58909/SP), VITOR MARCUSSI (OAB 301415/SP)
Processo 1022847-03.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.V.S.P. e outro
- Diante do título exequendo de fls. 12/13, remeta-se os autos ao distribuidor para que o feito seja redistribuído à 2ª Vara de
Família por dependência. Providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/
SP)
Processo 1022913-80.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.B.S.E. - Defiro
os benefícios da JG, anotando-se. Trata-se de ação de execução de título provisório. Já houve determinação para expedição
de ofício à empregadora para desconto dos alimentos provisórios nos autos principais (fls. 10). Considerando que a presente
medida executiva tramitará sob o rito do artigo 733 do CPC, em tendo sido o executado citado aos 22/10/2015, primeiramente,
determino RETIFIQUE-SE a memória de cálculo de fls. 02 para dela EXCLUIR-SE os valores referentes ao mês de dezembro e
o 13° salário vez que ainda não vencidos. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: EDSON EIJI NAKAMURA (OAB 180422/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNDIAÍ EM 11/01/2016
PROCESSO :0000012-04.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1941/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: C.C.A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000007-79.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1910/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: V.C.B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000058-90.2016.8.26.0309
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 970/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000053-68.2016.8.26.0309
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 260/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.B.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000048-46.2016.8.26.0309
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 270/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO
CLASSE

:0000089-13.2016.8.26.0309
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 301/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000190-50.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 106/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: E.F.S.J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000191-35.2016.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 169/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.S.C.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000193-05.2016.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 161/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: J.A.S.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000070-78.2016.8.26.0544
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 115/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.L.J.B.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000069-93.2016.8.26.0544
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 115/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: W.M.R.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000094-35.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1284/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.F.B.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000195-72.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 4482/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: H.S.F.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000197-42.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 408/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.S.J.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000030-25.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1833/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.C.B.F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000198-27.2016.8.26.0309
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2220/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.F.N.V.S.
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
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PROCESSO :0000013-86.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1943/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: P.A.V.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000008-64.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1922/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: J.R.C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000059-75.2016.8.26.0309
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1767/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : P.R.F.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000054-53.2016.8.26.0309
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 3276/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: C.V.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000049-31.2016.8.26.0309
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 268/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000088-28.2016.8.26.0309
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 305/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000170-42.2016.8.26.0309
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE
: A.C.G.S.
ADVOGADO : 325427/SP - Marcelo Ney Trepiccione
REPRESENTADA
: N.F.V.L.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000222-55.2016.8.26.0309
CLASSE
:EXECUÇÃO PROVISÓRIA
IP-Flagr.
: 909/2014 - Bragança Paulista
AUTOR
: Justiça Pública
EXECTDO
: GESIVALDO ROSAS
VARA:VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
PROCESSO :0000032-92.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1843/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: T.H.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000037-17.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1860/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000027-70.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1813/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
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AUTORA DO FATO
: M.L.E.P.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000023-33.2016.8.26.0309
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1799/2015 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.F.J.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000224-25.2016.8.26.0309
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 29/2016 - Jundiaí
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: W.A.O.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE RUTE NALINI ANDERSON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA TORRES AGUIAR MONTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0019439-21.2015.8.26.0309 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0002814-93.2015 - Vara Criminal) - DIEGO
LUIS DO AMARAL JESUS - Juiz(a) de Direito: Maria Claudia Moutinho Ribeiro Ante a informação de que o réu encontra-se preso
na Penitenciária de Iperó, prejudicada a audiência e, considerando-se o caráter itinerante da carta precatória, remeta-se a uma
das Varas Criminais da Comarca de Boituva - SP, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações. Oficie-se ao Juízo
Deprecante. . - ADV: IARA MARIA ALENCAR DA SILVA (OAB 113329/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE RUTE NALINI ANDERSON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA TORRES AGUIAR MONTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000553-45.2015.8.26.0544 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado - KENNEDY
CARVALHO DA SILVA - Vistos. Melhor compulsando os autos, verifico que a prova produzida conduz à possibilidade de nova
definição jurídica dos fatos, não contida na denúncia. Com efeito, os depoimentos colhidos durante a instrução processual não
indicam a existência de crime patrimonial, elemento do tipo penal de latrocínio. Diante destes fatos, entendo que o representante
do Ministério Público não conseguiu demonstrar, como lhe competia a atuação inequívoca e pessoal do acusado no contexto
criminal de que trata a denúncia, na medida em que as suspeitas (ainda que fundadas), que autorizaram o oferecimento e
recebimento da denúncia pelo crime de latrocínio, além da decisão em exceção de incompetência, não foram corroboradas pela
prova oral produzida nos autos, a qual não indica a existência de crime patrimonial, mas de crime doloso contra a vida. Assim,
nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que proceda ao
aditamento da denúncia, adequando-a às provas existentes nos autos. Int. - ADV: ANTONIO ROBERTO DAROS (OAB 351059/
SP)
Processo 0000724-02.2015.8.26.0544 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - A.C.S. Notifique-se ANTONIO CARLOS DA SILVA, pessoalmente, para oferecer, por escrito e no prazo de 10 (dez) dias, sua defesa
prévia. Consigne-se, no mandado, que a defesa deverá identificar pormenorizadamente suas testemunhas (nome, qualificação,
R.G., CPF, endereços residencial e de trabalho completos etc.) e declarar expressamente a necessidade de sua intimação
por mandado. Anoto, desde já, que o depoimento das testemunhas apenas de antecedentes (isto é, não presenciais dos
fatos) poderá ser substituído por simples declaração, para que se evite a produção de provas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, na dicção do parágrafo 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal. Decorrido esse prazo sem manifestação,
encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para a defesa dos interesses de ANTONIO CARLOS DA SILVA. Providencie a
serventia à juntada das certidões judiciais dos feitos que constarem da folha de antecedentes do acusado. Autorizo, observadas
as cautelas necessárias, a incineração da substância entorpecente apreendida, desde que não haja mais interesse para a
produção da prova pericial e que seja preservada quantidade suficiente para eventual contraprova. Notifique-se e intime-se,
inclusive seu Defensor, e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ANGELO APARECIDO GONCALVES (OAB 102005/SP)
Processo 0000724-02.2015.8.26.0544 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - A.C.S. - “Intimese o Advogado do réu para apresentar defesa prévia no prazo legal”. - ADV: ANGELO APARECIDO GONCALVES (OAB 102005/
SP)
Processo 0000836-68.2015.8.26.0544 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.C. - Notifiquese LEIDIVANIO CANDIDO, pessoalmente, para oferecer, por escrito e no prazo de 10 (dez) dias, sua defesa prévia. Consigne-se,
no mandado, que a defesa deverá identificar pormenorizadamente suas testemunhas (nome, qualificação, R.G., CPF, endereços
residencial e de trabalho completos etc.) e declarar expressamente a necessidade de sua intimação por mandado. Anoto, desde
já, que o depoimento das testemunhas apenas de antecedentes (isto é, não presenciais dos fatos) poderá ser substituído por
simples declaração, para que se evite a produção de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, na dicção do parágrafo
1º do artigo 400 do Código de Processo Penal. Decorrido esse prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à Defensoria
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Pública para a defesa dos interesses de LEIDIVANIO CANDIDO. Providencie a serventia a juntada das certidões dos feitos que
constarem da folha de antecedentes do acusado. Observo que o laudo pericial encontra-se juntado aos autos a fls. 113/116.
Autorizo, observadas as cautelas necessárias, a incineração da substância entorpecente apreendida, desde que não haja mais
interesse para a produção da prova pericial e que seja preservada quantidade suficiente para eventual contraprova. Oficiese à autoridade policial requisitando a remessa aos autos, no prazo de cinco dias, do comprovante de depósito do dinheiro
apreendido nos autos. Notifique-se e intime-se, inclusive seu Defensor, e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: JOSÉ
AUGUSTO SANT’ANNA (OAB 258997/SP)
Processo 0012155-59.2015.8.26.0309 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- ERIK HENRIQUE CAMARGO DO NASCIMENTO e outro - Recebo o recurso de apelação interposto pelos réus, em seus
regulares efeitos. Expeçam-se Guias de Recolhimento Provisória em nome de LUIZ FELIPE NOGUEIRA DO NASCIMENTO,
ERIK HENRIQUE CAMARGO DO NASCIMENTO. Dê-se vista à Defesa para oferecimento das razões e, após, à parte adversa
para sua resposta ao recurso. Em atenção ao disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, anoto, desde
já, que, com base nas cominações impostas aos réus, o termo final da prescrição (in concreto) ocorrerá em 08 de dezembro
de 2021. Por fim, façam-se as anotações necessárias e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
Seção Criminal, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. - ADV: JOSÉ AUGUSTO SANT’ANNA (OAB 258997/SP)
Processo 0013552-56.2015.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - ALEX PINTO DE MENDONÇA
- Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na denúncia, e CONDENO ALEX PINTO DE
MENDONÇA, qualificado nos autos, como incurso nas do art. 157, § 3º, in fine, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, fixandolhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (Lei nº 8.072/90), e pagamento de 10 (dez) diasmulta, fixado no mínimo legal, tendo em vista a sua situação econômica, bem como ABSOLVER ALEX PINTO DE MENDONÇA,
qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 288, todos do Código Penal e no artigo 311 do C.T.B., com base no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, vez que não poderá recorrer em
liberdade, como acima fundamentado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. P.R.I.C. - ADV:
RICARDO SOARES LACERDA (OAB 164711/SP), CELSO MARTINS GODOY (OAB 217127/SP)
Processo 0013571-62.2015.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - MARCELO TADEU FIORE
- - REGINALDO BANDEIRA DA SILVA - DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO os
réus 1) Marcelo Tadeu Fiori, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de
direitos nos termos e nas condições mencionados, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração
ao artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; 2) Reginaldo Bandeira Silva, qualificado nos
autos, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4º, incisos II
e IV do Código Penal. Inalterados os pressupostos da custódia cautelar, o réu Marcelo Tadeu Fiori poderá recorrer da decisão
em liberdade. De outro lado, mantenho por seus próprios fundamentos a decisão que determinou a custódia cautelar do réu
Reginaldo Bandeira Silva, indeferindo o direito de apelar em liberdade, recomende-se na prisão em que se encontra. Após o
trânsito em julgado, expeça-se o necessário. P. R. I. C. - ADV: FABIANO RUFINO DA SILVA (OAB 206705/SP), RAFAEL RUFINO
DA SILVA (OAB 250271/SP), CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA (OAB 296715/SP), ALLAN PIRES XAVIER (OAB 341965/SP),
AIRTON ANTONIO BICUDO (OAB 233645/SP), JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA (OAB 240042/SP)
Processo 0015740-22.2015.8.26.0309 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins EVERTON FELIX DA SILVA - Recebo a denúncia formulada em face de EVERTON FELIX DA SILVA, por infração ao disposto
no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06. A materialidade delitiva restou comprovada e há indícios sérios de sua autoria imputada
ao acusado (justa causa para a propositura da ação penal). A denúncia contém todos os requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal, pelo que é apta a produzir seus jurídicos efeitos. Consigno que as demais alegações desenvolvidas na defesa
técnica não se confundem com os pressupostos processuais ou qualquer das condições da ação. Trata-se de matéria de fundo
desta ação e com o mérito será apreciada. Designo, para audiência de instrução, debates e julgamento, o dia 23 de fevereiro de
2016, às 15:00 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia, bem como aquelas arroladas pela defesa. Requisitese o acusado. Providencie a advogada constituída nos autos à juntada de procuração e respectiva taxa, no prazo de dez dias.
Cite-se e intime-se, inclusive seu Defensor, e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: HELENI DE SOUZA
XARRUA (OAB 89073/SP)
Processo 0015815-61.2015.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - MARCUS VINICIUS LAZARINI
JUNIOR - Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO parcialmente PROCEDENTE A DENÚNCIA, para
CONDENAR o réu MARCUS VINICIUS LAZARINI JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II,
c/c o artigo 70, ambos do Código Penal. Passo à dosimetria da pena. Observando-se os elementos norteadores contidos no artigo
59 do Código Penal, constando a inexistência de circunstâncias necessárias à prevenção e repressão do crime, fixo a penabase no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo vigente no País na época do fato, devidamente corrigidos, na forma da Lei, até o efetivo pagamento. A atenuante
da menoridade relativa não pode ser considerada, ante a proibição legal das penas ficarem aquém dos mínimos previstos
em lei, conforme a Súmula 231 do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes. Presentes a causa de aumento do concurso de
agentes e porte de arma, a pena é aumentada em 2/5 (dois quintos), 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
e 14 (catorze) dias-multa, no valor já estabelecido. Em razão do concurso formal de crimes, as sanções são acrescidas de 1/5
(um quinto), tornando-se definitivas em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias, mais 17 (dezessete) diárias. Torno
essa pena definitiva ante a ausência de outras modificadoras. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado,
que é o mais adequado, eis que se trata de crime de roubo duplamente qualificado, que demonstra a concreta periculosidade
do agente (artigos 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal), não sendo possível que apele em liberdade, porquanto subsistem
os requisitos que ensejaram sua prisão cautelar. Também a jurisprudência se manifesta acertadamente nesse sentido: “Em se
tratando de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo se os
réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do
delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (TACrimSP-AC-Rel.Mesquita de Paula-RJD25/115). Recomende-se
o réu no presídio em que se encontra. Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados. Publicada em
audiência, saem os presentes devidamente intimados. Registre-se e Comunique-se, observando que o réu manifestou o desejo
expresso em recorrer, aguardando-se a apresentação da razões e contrarrazões para posterior remessa ao Egrégio Tribunal de
Justiça. Nada mais. - ADV: ANGELO ZANI (OAB 258641/SP), SONIA MARIA BERTONCINI (OAB 142534/SP)
Processo 0015815-61.2015.8.26.0309 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - MARCUS VINICIUS LAZARINI
JUNIOR - Proceda a serventia às anotações necessárias quanto aos advogados constituídos nos autos conforme procuração
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juntada a fls. 194. Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu, em seus regulares efeitos. Expeça-se Guia de Recolhimento
Provisória em nome de MARCUS VINICIUS LAZARINI JUNIOR. Dê-se vista à Defesa para oferecimento das razões e, após, à
parte adversa para sua resposta ao recurso. Em atenção ao disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
anoto, desde já, que, com base nas cominações impostas ao réu, o termo final da prescrição (in concreto) ocorrerá em 13 de
dezembro de 2027. Por fim, façam-se as anotações necessárias e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado Seção Criminal, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. - ADV: SONIA MARIA BERTONCINI (OAB 142534/SP),
ANGELO ZANI (OAB 258641/SP)
Processo 0020529-64.2015.8.26.0309 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas J.B. - - V.A.C. - Notifiquem-se VITOR ALMEIDA CAMILLO e JOHNY BALBINO, pessoalmente, para oferecerem, por escrito e no
prazo de 10 (dez) dias, defesa prévia. Consigne-se, nos mandados, que a defesa deverá identificar pormenorizadamente suas
testemunhas (nome, qualificação, R.G., CPF, endereços residencial e de trabalho completos etc.) e declarar expressamente a
necessidade de sua intimação por mandado. Anoto, desde já, que o depoimento das testemunhas apenas de antecedentes (isto
é, não presenciais dos fatos) poderá ser substituído por simples declaração, para que se evite a produção de provas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, na dicção do parágrafo 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal. Decorrido esse prazo
sem manifestação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para a defesa dos interesses de VITOR ALMEIDA CAMILLO,
JOHNY BALBINO. Providencie a serventia à juntada das certidões judiciais dos feitos que constarem da folha de antecedentes
dos acusados. Autorizo, observadas as cautelas necessárias, a incineração da substância entorpecente apreendida, desde
que não haja mais interesse para a produção da prova pericial e que seja preservada quantidade suficiente para eventual
contraprova. Notifiquem-se e intimem-se, inclusive seus Defensores, e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: LIA VALERIA
DIAS DE LEMOS (OAB 132501/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS (OAB 9830/SP), RUBENS TEIXEIRA (OAB 350210/SP),
DIOGENES MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 112159/SP)
Processo 0021977-72.2015.8.26.0309 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - T.S.R. - Proceda a serventia às anotações
necessárias quanto aos advogados constituídos pelo acusado e à digitalização do inquérito policial que já foi recebido em
cartório, abrindo-se vista ao Promotor de Justiça. Intimem-se. - ADV: MARIO CEZAR FRANCO JUNIOR (OAB 348462/SP)

Júri
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
JUIZ(A) DE DIREITO JEFFERSON BARBIN TORELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTINA KEIKO KOGA ZERIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000550-19.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - T.V.O.R. CONTROLE 73/2015 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na
pessoa de seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV:
ELAINE EMIKO DE SOUZA (OAB 265289/SP)
Processo 0001361-76.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - H.B.A. - CONTROLE 151/2015 - V I S T O S. Recebo
o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para
apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI
(OAB 110410/SP)
Processo 0001398-06.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - M.S.C. - CONTROLE
159/2015 - V I S T O S. Recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de
seu(sua) Defensor(a) e a autoridade impetrada na pessoa do Procurador, para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo
legal. - ADV: GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)
Processo 0001453-54.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - A.F.S. - CONTROLE 163/2015 - V I S T O S.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a),
para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: PAULECIR BLANCO (OAB
313365/SP)
Processo 0003653-34.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - L.A.G. - CONTROLE
471/2015 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se a autoridade impetrada
na pessoa do Procurador, para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV:
GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)
Processo 0003653-34.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - L.A.G. - CONTROLE
471/2015 - V I S T O S. Cumpra-se o despacho de fls. 59. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se,
intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após,
ao Ministério Público. - ADV: GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)
Processo 0004455-32.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - D.S.X. - CONTROLE
561/2015 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se a autoridade impetrada
na pessoa do Procurador, para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV:
GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)
Processo 0004455-32.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - D.S.X. - CONTROLE
561/2015 - V I S T O S. Cumpra-se o despacho de fls. 61. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se,
intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após,
ao Ministério Público. - ADV: GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)
Processo 0006987-76.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - I.O.S. - CONTROLE
891/2015 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de
seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: ADEMIR
QUINTINO (OAB 237930/SP)
Processo 0008054-76.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - E.R.M. - CONTROLE
983/2015 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de
seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: EDSON
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CARNEIRO JUNIOR (OAB 143532/SP), BRUNO CARNEIRO (OAB 360122/SP)
Processo 0008132-07.2014.8.26.0309 - Guarda - Orientação, apoio e acompanhamento temporários - A.G.S. - A.G. CONTROLE 869/2014 - Manifestem-se as partes sobre os estudos apresentados pelo Setor Técnico. - ADV: RENATO GUSTAVO
STORCH (OAB 242229/SP), VALERIA REGINA CARVALHO (OAB 275071/SP)
Processo 0008821-17.2015.8.26.0309 - Providência - Medidas de proteção - M.S.A.P.S. - CONTROLE 1079/2015 - VISTOS.
Cumpra-se a veneranda decisão de fls. 109/122, dando-se ciência às partes. Após, manifeste-se o Ministério Público. Int.
Jundiaí, 11 de janeiro de 2016. - ADV: JULIANA APARECIDA JACETTE BERG (OAB 164556/SP)
Processo 0010983-82.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - K.L.J.L. - CONTROLE 1399/2015 - V I S T O S.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para
apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: CELMA APARECIDA DOS SANTOS
PULICARPO DE OLIVEIRA PIGNATTA (OAB 134243/SP)
Processo 0011738-09.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - L.G.T.G.P. CONTROLE 1489/2015 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na
pessoa de seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV:
MARCOS ROBERTO DANTAS (OAB 223143/SP)
Processo 0011918-25.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - G.S.V. - CONTROLE 1499/2015 - V I S T O S.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a),
para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES
(OAB 242226/SP)
Processo 0012254-29.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - J.M.F. - CONTROLE 1535/2015 - V I S T O S.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a),
para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: FLÁVIA NERY FEODRIPPE DE
SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP)
Processo 0012582-56.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - L.E.S.S. - CONTROLE 1571/2015 - V I S T O
S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a),
para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: ROSELAINE TAVARES ZARPON
SARTORI (OAB 257745/SP)
Processo 0012895-17.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - G.M.L. - CONTROLE
1613/2015 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de
seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: ANDREA
EVELI SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP)
Processo 0012944-92.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 3005331-38.2012.8.26) - Providência - Medidas de proteção
- L.N.F.C. - CONTROLE 1288/2014 (APENSO AO 2641/2012) - VISTOS. O infante W. M. F. C. S., nascido aos 13 de junho de
2014, foi desacolhido em 30 de novembro de 2015 e colocado sob guarda e responsabilidade da avó materna, senhora A. F.
F. (fls. 262). Agora, noticiam o setor técnico (fls. 281) e o Conselho Tutelar (fls. 290/292) que a genitora, senhora L. N. F. C.,
que reside com o filho e com a mãe, teria agredido fisicamente os filhos, bem como não estaria se submetendo ao tratamento
de saúde mental que lhe fora determinado. Diante desse quadro e por acolher as sugestões técnicas do Conselho Tutelar e do
setor social forense, com fundamento no artigo 130, do Estatuto da Criança e do Adolescente, determino o imediato afastamento
da senhora L. N. F. C., qualificada nos autos, do lar onde residem as crianças. Expeça-se mandado judicial para o afastamento
da genitora. Cumprida esta medida liminar, será ela intimado de seu inteiro teor e citada para que, querendo, ofereça resposta
no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se à autoridade policial desta decisão para que, se necessário, garanta o cumprimento da
medida aplicada. Cientifique-se o Conselho Tutelar desta decisão. Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 11 de janeiro de
2016. - ADV: REGINALDO JOSE DE ANDRADE (OAB 113471/SP), ERASMO RAMOS CHAVES (OAB 162507/SP)
Processo 0013537-87.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - A.A.V. - CONTROLE 1691/2015 - V I S T O S.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a),
para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO
(OAB 159484/SP), KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA (OAB 303511/SP), RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO (OAB 341088/SP), DENIS
BALOZZI (OAB 354498/SP), ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP)
Processo 0019541-77.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - G.A.S. - CONTROLE
2261/2014 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de
seu(sua) Defensor(a) e a autoridade impetrada na pessoa do Procurador, para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo
legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)
Processo 0021432-36.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - P.M.D. - CONTROLE 2435/2014 - V I S T O S.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para
apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI
(OAB 110410/SP)
Processo 1007626-77.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Saúde - L.G.P. - CONTROLE 1345/2015 - V I S T O S.
Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a),
para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: EDUARDO CÉSAR VALENÇA
(OAB 303486/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
JUIZ(A) DE DIREITO JEFFERSON BARBIN TORELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTINA KEIKO KOGA ZERIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 1011342-15.2015.8.26.0309 - Procedimento ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - H.A.S. - V I
S T O S. Recebo o recurso interposto pelo Município de Jundiaí no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores
na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público.
Jundiaí, 7 de janeiro de 2016. - ADV: ANDREIA APARECIDA SOUZA ALVES BAUNGARTE (OAB 270120/SP), ALESSANDRO
APARECIDO PAVANI (OAB 315786/SP)
Processo 1012911-51.2015.8.26.0309 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Matrícula e frequência obrigatória
em estabelecimento oficial de ensino fundamental - P.L.L.N. - Vistos. Manifeste-se a autoridade impetrada, por seu procurador,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sobre as informações apresentadas pela parte autora (fls. 31/33) , no prazo de 10 (dez) dias. Int. Jundiaí, 17 de dezembro de
2015. - ADV: DANIEL TEJEDA QUARTUCCIO (OAB 230168/SP)
Processo 1013081-23.2015.8.26.0309 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica - P.G.N.S. - Conforme teor final da r. sentença - “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer movida por P.G.N.S., para o fim de condenar, como condeno, o Município
de Jundiaí à obrigação de fazer consistente na disponibilização imediata de matrícula, inserção e frequência do autor em unidade
municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a tutela jurisdicional anteriormente concedida. Deixo de fixar
condenação em custas processuais e emolumentos, porque incabíveis na espécie, artigo 141, parágrafo 2º, do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 475, inciso I, do Código de Processo
Civil, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor
em 20% (vinte por cento) do valor da causa. P.R.I.C. Jundiaí, 07 de janeiro de 2016. - ADV: ANTONIO CARLOS BARBOSA
GUIMARÃES (OAB 352554/SP)
Processo 1013342-85.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - E.V.M.Z. - VISTOS. Certifique a zelosa serventia
eventual trânsito em julgado da sentença de fls. 60/62. Quanto à fixação da multa (definida às fls. 69), informe a advogada sobre
os dias que se passaram desde a intimação do despacho que fixou a multa até a efetiva matrícula da infante em creche próxima
de sua residência. Int. Jundiaí, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ROSELAINE TAVARES ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP)
Processo 1013734-25.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Medidas de proteção - L.S.A. - VISTOS. Manifeste-se o
impetrante, no prazo de dez dias, sobre a petição de fls. 94/97. Int. Jundiaí, 11 de janeiro de 2016. - ADV: ALEX BITTO (OAB
183795/SP)
Processo 1015056-80.2015.8.26.0309 - Procedimento ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - L.E.S.S.
- VISTOS. Em face do requerimento de fls. 74 e 76/77, com fundamento no artigo 461, parágrafos 4º e 5º, do Código De
Processo Civil, imponho multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser paga pelo Município de Jundiaí, em caso de
descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da caraterização do crime de desobediência. Concedo o prazo de 48 (quarenta
e oito) horas para que a autoridade comprove o cumprimento da decisão, a contar da intimação deste despacho. Cumpra-se
pelo plantão da Central de Mandados. Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 18 de dezembro de 2015. - ADV: ELAINE
EMIKO DE SOUZA (OAB 265289/SP)
Processo 1015116-53.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - H.A.M. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da
Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA (OAB 258866/SP)
Processo 1015553-94.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - L.P.M. e outro - S.E.M.J. - Conforme teor final
da r. sentença - “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para assegurar às crianças impetrantes, representadas por seu responsável, a imediata
matrícula, inserção e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar
anteriormente concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional
à qual serão encaminhadas as crianças impetrantes, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de
matrícula em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo
1º, da Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça).P.R.I.C. Jundiaí, 11 de
janeiro de 2106. - ADV: ARLETE DA SILVA (OAB 105954/SP)
Processo 1015835-35.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - P.H.M.T. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da
Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: DINALVA BIASIN (OAB 244807/SP)
Processo 1015869-10.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - A.P.A. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei
12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários advocatícios
(Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 18 de dezembro de
2015. - ADV: TATIANA CRISTINA SACCOMANI SANTOS (OAB 214649/SP)
Processo 1015928-95.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - J.M.S.L. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da
Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: DANIELA SOUBIHE BRETERNITZ (OAB 186048/SP)
Processo 1015932-35.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - A.H.M.S. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei
12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários advocatícios
(Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de janeiro de
2016. - ADV: FLÁVIA NERY FEODRIPPE DE SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP)
Processo 1016389-67.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - R.F.M.M. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da
Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: SAMUEL JUNQUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 271666/SP)
Processo 1016472-83.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - L.B.S.L. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da
Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA (OAB 258866/SP)
Processo 1016875-52.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - B.B.P. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da
Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: ARLETE DA SILVA (OAB 105954/SP)
Processo 1016988-06.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - I.P.S. - Conforme teor final da r. sentença
- “...Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada, para assegurar à criança impetrante, representada por seu responsável, a imediata matrícula, inserção
e frequência em unidade municipal infantil (“creche municipal”), ficando mantida e ratificada a medida liminar anteriormente
concedida. Fica ao elevado critério e discernimento da autoridade impetrada a designação da unidade educacional à qual
será encaminhada a criança impetrante, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula
em unidade distante de sua residência. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, da
Lei 12.016/2009, de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). P.R.I.C. Jundiaí, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: SAMARA REGINA JACITTI (OAB 276354/SP)
Processo 1018052-51.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - R.S.M. - VISTOS. Manifeste-se o impetrante, por
seu patrono, sobre as informações apresentadas pela autoridade impetrada (fls. 73/75). Int. Jundiaí, 08 de janeiro de 2016. ADV: ROSELAINE TAVARES ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP)
Processo 1018980-02.2015.8.26.0309 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de Criança - E.N. e outro A.C.M. - Vistos. Diante da concordância do ilustre representante do Ministério Público (fls. 42) e, presentes os requisitos
legais autorizadores, com fundamento no artigo 33 da Lei Federal nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), defiro
liminarmente a guarda e responsabilidade provisórias, por prazo indeterminado, da criança M.E.M., nascido aos 27 de novembro
de 2012, aos requerentes E.N. e I.I.N. , qualificados nos autos. Expeça-se termo próprio, intimando-se para sua retirada. Sem
prejuízo, cite-se a requerida, nomeando-se curador especial para defender seus interesses. Após, remetam-se os autos ao setor
social para estudo. Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 07 de janeiro de 2016. - ADV: EVALCYR STRAMANDINOLI (OAB
44322/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1021273-42.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - H.M.D.A. - Vistos. Indefiro o pedido liminar de
ordem por não vislumbrar, prima facie, os requisitos indispensáveis à medida in limine litis, pois ausentes a verossimilhança das
alegações e o risco de perecimento do direito do autor em caso de eventual delonga na prestação jurisdicional. O pedido do
impetrante será apreciado após a manifestação da autoridade. Expeça-se mandado judicial de notificação para que a autoridade
apresente resposta no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 12.016/2009. Concedo ao(à)
impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 18 de dezembro de 2015.
- ADV: SUELI APARECIDA SILVA (OAB 92025/SP)
Processo 1021286-41.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - H.C.C. - Vistos. Trata-se de mandado de
segurança com pedido liminar, no qual o(a) impetrante H.C.C. busca provimento jurisdicional capaz de garantir o fornecimento
do medicamento ‘LEVETIRACETAM 250MG”, bem como o fornecimento de cadeira de rodas “KIMBA NEO 2”, com os acessórios
descritos na inicial, de forma gratuita pela Secretaria de Saúde do Município de Jundiaí. Afirma o impetrante ser portador de
necessidades especiais, com gastronomia, quadros de tetraparesia com força muscular diminuída em membros superiores
e inferiores, espasticidade global, difoescoliose torácica com diminuição da mobilidade de tronco e fraqueza da musculatura
abdominal, sem controle eficaz das musculaturas de tronco e cervical (CID 10 G40/G20). As razões elencadas na inicial e os
documentos que a acompanham, demonstram a presença dos requisitos para a concessão da medida in limine litis ao menor
impetrante. Assim, a aparência do bom direito, representada pelo dever legal e constitucional do Estado de garantir, em sua
plenitude, a saúde às crianças e aos adolescentes, como também o perigo na demora, em face da urgência e premência
do tratamento ao menor, como forma única e indispensável de garantir a sua saúde. Há o risco de perecimento do direito
pleiteado, caso não seja ele desde logo garantido, e há a verossimilhança das alegações do impetrante, que funda seu pedido
em documento médico a amparar sua pretensão liminar. Posto isso, defiro e concedo medida liminar de ordem para o fim de
determinar, como determinado está, ao senhor SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ a imediata concessão do
medicamento e da cadeira descritos na inicial, necessários ao impetrante, no prazo de dez (10) dias, sob pena de desobediência.
Expeça-se mandado judicial para o cumprimento desta liminar, que deverá ser cumprido pelo plantão da Central de Mandados,
devendo a autoridade impetrada ser notificada a apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7º, inciso
I, da Lei Federal nº 12.016/2009. Cumpra-se a formalidade prevista no artigo 7º, inciso II, da mesma lei, dando-se ciência à
Procuradoria do Município de Jundiaí. Concedo ao(à) impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ciência ao
Ministério Público. Int. Jundiaí, 07 de janeiro de 2016. - ADV: DAWSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA (OAB 313514/SP)
Processo 1021353-06.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - I.G.S. - VISTOS. Trata-se de mandado de
segurança com pedido liminar, no qual a criança I.G.S. busca provimento jurisdicional capaz de garantir sua matrícula e
frequência em creche municipal. Reconheço presentes os requisitos do perigo na demora, representado pela alegação de
premente necessidade do(a) infante estar em creche como forma de possibilitar o exercício laboral de seus pais, garantidor
da subsistência da família, bem assim da aparência do bom direito, artigos 6º, 7º, inciso XXV, 205 e 206, incisos I e IV, da
Constituição Federal, artigo 247 da Constituição Estadual e artigos 4º e 54, inciso IV, ambos do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Posto Isso e com a concordância retro do Ministério Público, defiro e concedo medida liminar de ordem para
o fim de determinar, como determinado está, ao senhor SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SP a
concessão de vaga para matrícula e frequência da criança impetrante em creche municipal, em período integral, assinado para
tanto o prazo de trinta dias, contados da intimação desta. Deverá a autoridade fornecer vaga em unidade no mesmo bairro onde
reside a criança, responsabilizando-se o município pelo transporte da criança em caso de matrícula em unidade distante de sua
residência. Expeça-se mandado judicial para o cumprimento desta liminar, que deverá ser cumprido pelo plantão da Central
de Mandados, devendo a autoridade impetrada ser notificada a apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, na forma do
artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 12.016/2009. Cumpra-se a formalidade prevista no artigo 7º, inciso II, da mesma lei, dandose ciência à Procuradoria do Município de Jundiaí. Concedo ao(à) impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 07 de janeiro de 2016. - ADV: EDINILDA DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 262986/
SP), ALAN FREDERICO MONTEIRO BARBOSA (OAB 336041/SP)
Processo 1022249-49.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Infrações administrativas - B.S.B. - Vistos. Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar, no qual o(a) impetrante B.S.B. busca provimento jurisdicional capaz de garantir o
fornecimento de “AVAMYS SPRAY NASAL” e “PIEMONTE” de forma gratuita pela Secretaria de Saúde do Município de Jundiaí.
As razões elencadas na inicial e os documentos que a acompanham, demonstram a presença dos requisitos para a concessão
da medida in limine litis ao menor impetrante. Assim, a aparência do bom direito, representada pelo dever legal e constitucional
do Estado de garantir, em sua plenitude, a saúde às crianças e aos adolescentes, como também o perigo na demora, em face
da urgência e premência do tratamento ao menor, como forma única e indispensável de garantir a sua saúde. Há o risco de
perecimento do direito pleiteado, caso não seja ele desde logo garantido, e há a verossimilhança das alegações do impetrante,
que funda seu pedido em documento médico a amparar sua pretensão liminar. Posto isso, defiro e concedo medida liminar de
ordem para o fim de determinar, como determinado está, ao senhor SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ a
imediata concessão dos medicamentos descritos na inicial, necessários ao impetrante, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de
desobediência. Expeça-se mandado judicial para o cumprimento desta liminar, que deverá ser cumprido pelo plantão da Central
de Mandados, devendo a autoridade impetrada ser notificada a apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, na forma do
artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 12.016/2009. Cumpra-se a formalidade prevista no artigo 7º, inciso II, da mesma lei, dandose ciência à Procuradoria do Município de Jundiaí. Concedo ao(à) impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 18 de dezembro de 2015. - ADV: RODRIGO BOCANERA (OAB 320475/SP)
Processo 1022288-46.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - I.B.F.A. - Vistos. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo(a) infante I.B.F.A.,
representado(a) por sua genitora, contra o Município de Jundiaí, alegando necessitar da fórmula alimentar ‘NEOCATE’, descrita
na inicial, de alto custo, sem ter condições financeiras de comprar tal alimento. As razões elencadas na inicial e os documentos
que a acompanham demonstram a presença dos requisitos para a concessão da medida in limine litis ao(à) autor(a). Assim, a
aparência do bom direito, representada pelo dever legal e constitucional do Estado de garantir, em sua plenitude, a saúde às
crianças e aos adolescentes, como também o perigo na demora, em face da urgência e premência do tratamento aos infantes,
como forma única e indispensável de garantir a saúde dele(a). Há o risco de perecimento do direito pleiteado caso não seja
desde logo garantido e há a verossimilhança das alegações do(a) autor(a), que funda seus pedidos em documentos médicos a
amparar sua pretensão liminar. Posto isso, considerando o mais que dos autos consta e com a concordância retro do Ministério
Público, defiro e concedo ao(à) autor(a) medida de tutela antecipada para o fim de que o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ a ela forneça
a fórmula alimentar descrita na inicial, nas quantidades ali mencionadas, sob pena de desobediência. Intime-se o réu para
imediato cumprimento desta decisão, citando-o no mesmo ato. Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 18 de dezembro de
2015. - ADV: THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1022514-51.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - V.L. - VISTOS. Intime-se o Senhor Secretário
de Saúde do Município de Jundiaí a comprovar o cumprimento da liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de desobediência e aplicação de multa no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais) para cada dia de descumprimento, a contar da
intimação deste despacho. Cumpra-se com urgência, pelo plantão da central de mandados. Ciência ao Ministério Público. Int.
Jundiaí, 07 de janeiro de 2016. - ADV: NÁDIA SCHIMIDT FIORAVANTTI (OAB 183596/SP)
Processo 1022741-41.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- P.A.N.M.B.M. - P.A.N.M.B.M., impetrou mandado de segurança com pedido liminar, buscando garantir o fornecimento de
medicamento gratuito em face do Senhor Secretário de Saúde de Jundiaí. Com a inicial vieram documentos. É o relatório. D E
C I D O. Observo que o jovem requerente atingiu a maioridade antes da propositura da presente ação, não sendo, pois, este
juízo de Infância e Juventude competente para apreciação da causa. Assim, a ação deve ser julgada extinta sem julgamento
do mérito. Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, mandado de segurança
com pedido liminar para garantir o fornecimento de medicamento de forma gratuita pelo Secretário de Saúde do Município,
impetrado por PP.A.N.M.B.M., sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, incisos IV e VI, do Código de Processo
Civil, determinado o oportuno arquivamento dos autos. Sem custas nem outras verbas processuais, nos termos do artigo 141,
parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ciência ao Ministério Público. P. R. I. C. Jundiaí, 11 de janeiro de 2016.
- ADV: GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP)

Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BEATRIZ PIRES DE CAMPOS SANCHEZ GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 1000160-95.2016.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Obrigações - Fumas - Fundação Municipal de Ação Social
(Judiaí) - Daniele Cristina Barreto Favaro - Processe-se pelo rito ordinário, às anotações e comunicações devidas. Cite(m)-se
e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: SIMONE ATIQUE BRANCO
(OAB 193300/SP)
Processo 1000160-95.2016.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Obrigações - Fumas - Fundação Municipal de Ação Social
(Judiaí) - Daniele Cristina Barreto Favaro - Deve a autora recolher a guia de diligência de oficial de justiça no valor de R$ 70,65
bem como as custas para impressão da contrafé no valor de R$ 3,30. Guia FEDTJ, código 201-0 - ADV: SIMONE ATIQUE
BRANCO (OAB 193300/SP)
Processo 1000217-16.2016.8.26.0309 - Notificação - DIREITO CIVIL - Alexandre Dantas Fronzaglia - Fazenda Municipal de
Jundiaí - Alexandre Dantas Fronzaglia - Vistos. Notifique-se o requerido, por mandado e com cópia da inicial e dos documentos
que a acompanham, para os fins do artigo 867 do CPC, consignando-se não caber defesa ou contra-notificação em feitos que
tais (artigo 871 do CPC). Expeça-se o necessário. Após a notificação do requerido, certificada nos autos, fica o requerente
autorizado à sua materialização para os fins do artigo 872 do CPC, tratando-se aqui de feito digital. Em seguida, arquive-se, na
forma da lei, com as anotações e comunicações devidas. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/
SP)
Processo 1000217-16.2016.8.26.0309 - Notificação - DIREITO CIVIL - Alexandre Dantas Fronzaglia - Fazenda Municipal de
Jundiaí - Alexandre Dantas Fronzaglia - Deve a autora recolher as custas referentes à impressão da contrafé, no valor de R$
44,55. Guia FETDJ, código 201-0 - ADV: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP)
Processo 1000223-23.2016.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Alfa Arrendamento Mercantil
S/A - Município de Jundiaí - Vistos. I. Trata-se de ação ordinária ajuizada por ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em face
do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, pretendendo, em breve suma: i) a concessão de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade
do débito tributário objeto do AIIM 6636/2011 (correspondente a ISSQN originado de operação de arrendamento mercantil); e ii)
ao fim, a procedência da ação, para ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, com a consequente
anulação do AIIM 6636/2011, decretando-se sua inexigibilidade definitiva. É O RELATÓRIO. DECIDO. O pedido de tutela de
urgência comporta deferimento, pois presentes seus requisitos legais (artigo 273 do CPC). Com efeito, o perigo na demora aqui
é manifesto e evidente, diante do risco de ineficácia concreta da medida visada se deferida só ao final, em especial por conta da
possibilidade sempre presente e iminente da adoção de medidas de constrição real ou pessoal em desfavor da parte autora
caso não recolhido o tributo aqui tido por indevido. De outro lado, plausível e relevante a tese de direito veiculada na inicial, no
sentido de inexigibilidade de ISS por parte do ora réu originado de operação de arrendamento mercantil em desfavor da parte
autora, cujo estabelecimento-sede não se encontra nesse foro. Nesse sentido, a dispensar maior digressão a respeito:
“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO
MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL.
MIN. EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA
SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEASING.
CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING
FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA
DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL
DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ
QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL
406/68. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA
JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE
TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO
PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ. 1. O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que
ocorre o fato gerador da cobrança do ISS em contrato de arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU, relator
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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daquele recurso, deixou claro que o fato gerador não se confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o
núcleo do serviço prestado é o financiamento. 2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução
2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do
usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e
opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a
fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na
contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento
da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviço nas operações
de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 3. O art. 12 do DL 406/68,
com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos
de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador. 4. A opção
legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja,
através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos
grandes centros financeiros do País. 5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a
segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo
certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do
afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária. 6. Após a vigência da LC
116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município
onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. 7. O contrato
de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do
julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o
núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão,
a efetiva aprovação do financiamento. 8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes
centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e
operacionais para todas suas agências e dependências. Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de
providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto
arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se
perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins
de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil. 9. O tomador do serviço ao dirigirse à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e
posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem
são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a
decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento. 10. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art.
148 do CTN e ao art. 9º do Decreto-Lei 406/68, que fundamente a sua tese relativa à ilegalidade da base de cálculo do tributo.
11. No caso dos autos, o fato gerador originário da ação executiva refere-se a período em que vigente a DL 406/68. A própria
sentença afirmou que a ora recorrente possui sede na cidade de Osasco/SP e não se discutiu a existência de qualquer fraude
relacionada a esse estabelecimento; assim, o Município de Tubarão não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre
as operações realizadas pela empresa Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser dado provimento aos
Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais. 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a)
incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL
406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é
efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica
ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo
da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN;
(e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ” Recurso Especial n. 1060210/SC, 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, v.
u., relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.11.2012. Em suma, tal qual se extrai do paradigma acima transcrito, tanto
sob o regime do Decreto-lei n. 406/1968, quanto sob o regime da Lei Complementar n. 116/2003, é competente para a exação
em questão apenas o Município onde está localizada a sede da instituição financeira prestadora do serviço de arrendamento
mercantil financeiro, até porque esse é o local onde o serviço é prestado (que não se confunde com o local da negociação ou da
celebração do contrato). No caso, como se vê de fls. 33/34, não é aqui que se localiza a sede do autor. É o que basta para, em
sede de cognição sumária e parcial, e a princípio, reconhecer a falta de lastro na exação em questão, o que, consequentemente,
autoriza a concessão da tutela de urgência neste momento. O mais é questão a ser objeto de exame depois do regular
contraditório, quando do sentenciamento do feito. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para, com fundamento
no artigo 151, V, CTN, decretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do AIIM n. 6636/2011, cabendo ao réu
adotar as providências administrativas necessárias ao cumprimento da ordem. II. Cite-se e intime-se o réu, pessoalmente, por
mandado, para cumprimento da ordem e para, querendo, apresentar resposta em 60 dias, pena de prosseguimento do feito à
sua revelia. Expeça-se e providencie-se o necessário. Int. - ADV: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (OAB 226799/SP)
Processo 1000223-23.2016.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Alfa Arrendamento Mercantil
S/A - Município de Jundiaí - Deve a autora recolher a guia de diligencia de oficial de justiça no valor de R$ 70,65 para a
expedição do mandado. - ADV: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (OAB 226799/SP)
Processo 1000225-90.2016.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - Vésper Transportes Ltda - Estado de São Paulo Vistos. I. Trata-se de pedido liminar em ação cautelar que comporta deferimento, pois presentes seus requisitos legais. A uma,
é manifesto o perigo na demora em casos que tais. A duas, há plausibilidade no alegado na inicial. Vejamos. Ao contrário do
aduzido na inicial, e sempre respeitado douto entendimento contrário, não há, em tese e em abstrato, qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade no apontamento de CDA a protesto. O protesto da CDA, porém, assim como se dá com qualquer
título, pressupõe a exigibilidade do débito lá materializado, de modo que, ausente tal exigibilidade, não há lastro em tal ato de
cobrança extrajudicial. No caso, o tributo a que se referem os títulos indicados na inicial consiste em IPVA originado de veículos
automotores de domínio do autor. E afigura-se plausível a tese de inexigibilidade desse débito, à medida que há elementos
indicativos do direito de isenção de IPVA, tanto que tal já foi reconhecido em favor do autor em outra ação judicial entre as
mesmas partes, ainda que relativamente a exercícios antecedentes ao objeto dos autos e ainda que aquele julgado ainda não
tenha alcançado o trânsito. É o que basta para, havendo indicativo da inexigibilidade do débito apontado a protesto e sendo
manifesto o perigo na demora, reconhecer a presença dos requisitos legais da medida liminar, cujo deferimento, portanto, se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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impõe. O mais é questão a ser objeto de exame quando do julgamento da ação principal. Ante o exposto, defiro o pedido liminar,
para determinar a sustação do protesto dos títulos indicados na inicial (ou a suspensão de seus efeitos, conforme o caso).
Oficie-se ao serviço extrajudicial, para ciência e cumprimento. II. Ação principal em 30 dias, pena de extinção e revogação da
medida liminar. Desnecessária citação do réu nesta ação, porquanto a lide prosseguirá unicamente nos autos da ação principal.
Intime-se. - ADV: CELSO RODRIGO RABESCO (OAB 261575/SP), CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI (OAB 188688/SP),
EDMAR JOSÉ BARROCAS (OAB 262040/SP)
Processo 1000225-90.2016.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - Vésper Transportes Ltda - Estado de São Paulo Deve o autor imprimir o oficio destinado ao Tabelionado de Campinas e encaminha-lo, comprovando-se nos autos no prazo de
10 dias). O ofício destinado ao Tabelionato de Jundiaí será remetido via e-mail pela Serventia. - ADV: EDMAR JOSÉ BARROCAS
(OAB 262040/SP), CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI (OAB 188688/SP), CELSO RODRIGO RABESCO (OAB 261575/SP)
Processo 1000229-30.2016.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Nauzira Rocha Brito de Jesus - Prefeitura Municipal de Jundiaí - - Paulo Vinicius de Jesus - Vistos. I. Defiro a
gratuidade à parte autora, anote-se. II. Cite-se o primeiro réu (MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ), pessoalmente, por mandado, prazo de
60 dias para contestação, pena de prosseguimento do feito à sua revelia. Cite-se o segundo réu, pessoalmente, por mandado,
prazo de 15 dias para contestação, pena de prosseguimento do feito à sua revelia. Expeça-se e providencie-se o necessário. III.
Indefiro o pedido de tutela de urgência, ausentes seus requisitos legais (artigo 273 do CPC), não havendo nos autos e até o
momento prova plena e inequívoca do alegado. Com efeito, a internação compulsória, até por dar azo à privação de liberdade,
é medida extrema e excepcional, só passível de decretação depois de apurado quadro de necessidade por laudo ou atestado
médico. É o que reza a Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadores de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, em especial em seus artigos 4º, 6º e 9º, confira-se, in
verbis: “Art. 4º.A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se
mostrarem insuficientes”. “Art. 6º.A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação
voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça”. “Art. 9º.A internação
compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de
segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários”. Contudo, não consta
dos autos o necessário atestado ou laudo médico atestando a necessidade imperiosa de internação compulsória, o que também
não se pode, no momento, presumir. E sem atestado ou laudo médico, inviável a internação compulsória, em especial em sede
de tutela de urgência. Anote-se que, para fins de tutela de urgência, tal laudo ou atestado médico não é substituível por qualquer
outro tipo de documento. Irrelevantes, ainda, aqui e agora, as razões pelas quais não foi possível à parte autora obter essa
documentação (atestado ou laudo médico), pois: i) essa circunstância não afasta a ausência de comprovação da necessidade
de internação através dessa documentação específica; e ii) como dito, sem tal elemento de convicção específico, afigura-se
inviável e ilegal a decretação de qualquer internação compulsória. Daí o indeferimento do pedido de tutela de urgência, sem
prejuízo do reexame da questão de fundo oportunamente, depois do regular contraditório e, se o caso, depois de regular
instrução. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
- POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA
ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE
INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e
somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o
seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal
medida. 2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento
jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a
imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3. Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no
caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir
do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida. 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: “A internação, em qualquer de
suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.” Tal dispositivo contém
ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da
insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extrahospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. 5. É cediço não caber na angusta via do habeas
corpus, em razão de seu rito célere e desprovido de dilação probatória, exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as
razões e motivos pelos quais as instâncias inferiores formaram sua convicção. 6. O documento novo consistente em relatório do
Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes- (SPT) da Organização
das Nações Unidas (ONU) não pode ser apreciado por esta Corte sob pena de supressão de instância. 7. A internação
compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à
medida de segurança ou à medida socioeducativa à que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de
atos infracionais análogos a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na
espécie de pena, seja na forma de medida de segurança. Por meio da interdição civil com internação compulsória resguarda-se
a vida do próprio interditando e, secundariamente, a segurança da sociedade. 8. Não foi apreciada pela Corte de origem
suspeição ou impedimento em relação à perícia, questionamento a respeito da periodicidade das avaliações periciais, bem
como o pedido de inserção do paciente no programa federal De Volta Para Casa. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de habeas corpus cuja matéria não foi objeto de decisão pela Corte
de Justiça estadual, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 165.236/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. Ordem denegada” - Habeas Corpus n. 169.172/SP, 4ª Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013, grifo nosso. E de igual teor: “APELAÇÃO CÍVEL.
Obrigação de fazer. Ação que visa àinternaçãocompulsóriadedependentequímico.Sentença de improcedência - Inexistência nos
autos de documentação que ateste a real necessidade da aplicação da medida ora pretendida - Relatóriosmédicoe psicológico
que não apontaram a necessidade da internaçãocompulsóriado requerido - Sentença deimprocedênciamantida. Recurso
desprovido” - Apelação n. 0000369-75.2013.8.26.0539, 7ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, v. u., relator Desembargador Eduardo Gouvêa, j. 01.12.2014. “APELAÇÃO CÍVEL. Internação compulsória para tratamento
de dependente químico. Medida excepcional indicada apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
Art. 6º da Lei 10.216/01. Ausência delaudomédicocircunstanciado. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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mérito. Descabimento. Descumprimento do art. 333, I do CPC que conduz ao julgamento deimprocedênciada ação, com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Impossibilidade de condenar os vencedores ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. 20 do CPC. Sentença reformada, preliminar afastada e recursos providos.” - Apelação n.
0003272-64.2011.8.26.0374, 9ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator
Desembargador Moreira de Carvalho, j. 29.10.2014. “APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO.
Pretensão inicial voltada à internação compulsória de dependente químico, a expensas da Administração Pública Dever do
Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade
econômica - Necessidade e do tratamentomédicoque, todavia, não restou demonstrada - Sentença deimprocedênciamantida.
Recurso não provido” - Apelação n. 0002472-51.2011.8.26.0369, 4ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti, j. 25.08.2014. IV. Ciência ao Ministério Público. Int. ADV: JEAN CARLO MISSI (OAB 242799/SP)
Processo 1002755-04.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Cristina Lúcia
Rodrigues Barreto dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus
regulares efeitos(devolutivo e suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe.
Intimem-se e cumpra-se. - ADV: NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (OAB
329179/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP)
Processo 1003166-47.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Saúde - Linda Rodrigues de Souza - Fazenda do Estado
de São Paulo - - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Decisão - Interlocutória Vistos. Recebo os recursos de apelação interpostos pelos
réus às fls. 148/153 e 154/168 no efeito meramente devolutivo. Vista à autora para contra-razões. Em seguida, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas
de praxe. Intimem-se e cumpra-se - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP),
PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP)
Processo 1003166-47.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Saúde - Linda Rodrigues de Souza - Fazenda do Estado
de São Paulo - - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Vistos. Recebo os recursos de apelação interpostos pelos réus às fls. 148/153
e 154/168 no efeito meramente devolutivo. Vista à autora para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimemse e cumpra-se. - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), PAULA HUSEK
SERRÃO (OAB 227705/SP), DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP)
Processo 1003926-93.2015.8.26.0309 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pergom - Comércio e Recuperação de Tambores Ltda - Me - Vistos. Certifique-se o desfecho
nos autos principais e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: ANGELA APARECIDA
CANTELLI ARAUJO (OAB 255056/SP), ANA PAULA PEREIRA BALESTERO (OAB 308482/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB
115477/SP), MARCEL SAKAE SOTONJI (OAB 195230/SP), PABLO FRANCISCO DOS SANTOS (OAB 227037/SP), RODRIGO
HENRIQUE RUANO MORENO (OAB 252160/SP)
Processo 1005276-19.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - D A 9 Comércio de Veículos
Ltda Epp - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seu efeito meramente devolutivo. Vista
à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: DENNIS AUGUSTO
MOREIRA DE LACERDA (OAB 236337/SP), ROGERIO FERRARI FERREIRA (OAB 241261/SP), ENIO MORAES DA SILVA
(OAB 115477/SP)
Processo 1005579-33.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Saúde Mental - Divina Benedita de Camargo da Silva Município de Jundiaí e outro - Vistos. Trata-se de ação ordinária proposta por DIVINA BENEDITA DE CAMARGO DA SILVA em
face de MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e KLEBER APARECIDO EDUARDO, pretendendo a autora, em suma, a internação compulsória
do segundo réu, seu filho, por conta de sua dependência química, bem como a condenação do primeiro réu ao cumprimento de
obrigação de fazer, consistente no custeio dessa internação, bem como, após a respectiva alta, ao fornecimento de tratamento
ambulatorial e multidisciplinar integral. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O primeiro réu foi citado e apresentou
contestação, sendo que o segundo réu também foi citado, mas sem constar dos autos apresentação de contestação, com
oportuna abertura de vista dos autos ao Ministério Público. É O RELATÓRIO. DECIDO. De rigor a imediata extinção do processo
sem exame de mérito, desnecessária também qualquer outra providência prévia de ordem processual, com o que fica revogado
o determinado a fls. 177, I, bem como indeferido o pedido de fls. 165 e 182, até porque não se vê razão de ser em tal diligência.
E a extinção se impõe porque não mais se vislumbra qualquer razão concreta a justificar o prosseguimento do feito, com
vistas à pretendida internação compulsória, ao menos não mais necessária no momento, considerando-se operada a carência
superveniente da ação, o que pode ser reconhecido de ofício e a qualquer tempo. Deveras, o juízo decide a lide conforme o
quadro fático subjacente quando do seu sentenciamento, conforme artigo 462 do CPC. E, no caso, constata-se do apurado pelo
‘Centro Especializado no Tratamento de Dependências de Álcool e Drogas’ de Jundiaí - CEAD / CAPS, fls. 158, que o segundo
réu, no momento, não está a necessitar de internação compulsória como mecanismo excepcional e único para fins de tratamento
da alegada dependência química. Tal quadro, por sua vez, não foi infirmado pela autora, ao contrário, pois foi corroborado pelo
documentado que ela própria apresentou, fls. 166/168, de cuja leitura se extrai que, no momento, o caso não comporta internação
compulsória e involuntária, a qual aqui não se justifica. Daí a perda de objeto da presente ação, cuja extinção de imediato se
impõe. Nesse sentido: “DIREITO À SAÚDE. Atendimento junto a PS municipal. Pedido de disponibilização de leito para internação
em hospital público. Recusa motivada pela falta de especialidade médica necessária. Ausência de requerimento devido ao
hospital de referência. Falha na prestação dos serviços configurada. Alta médica posterior. Inexistência de comprovação do
estado de saúde atual da autora e necessidade de nova internação. Falta de interesse processual superveniente reconhecida.
Sucumbência mantida pelo princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido” - Apelação nº 0027506-78.2013.8.26.0071,
1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Desembargador Luis Francisco Aguilar Cortez, j.
10.02.2015. Outrossim, se nova internação vier a ser necessária, caberá à autora ajuizar nova ação, sem óbice da coisa julgada,
artigo 471, I, CPC. O que releva, no momento, é que tal internação compulsória, até por sua natureza excepcional (artigos 4º e
6º, ambos da Lei Federal n. 10216/2001), não se mostra mais necessária, tendo em conta o quadro atual, constatado a fls. 158
e 166/198. De resto, e por fim, sendo o segundo réu maior e presumidamente capaz (nada constando de concreto em contrário),
e não sendo o caso de internação compulsória neste momento, como visto, a ele próprio caberá, entendendo ser o caso,
pois o único legítimo a tanto, vir a juízo para postular seja o primeiro réu compelido a lhe fornecer esse ou aquele tratamento
ambulatorial. Em outros termos, no que diz respeito ao pedido de condenação do primeiro réu ao fornecimento e custeio de
tratamento ambulatorial, para tanto não detém a ora autora legitimidade ativa ad causam alguma. Ante o exposto, julgo extinto
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o feito sem exame de mérito, nos termos do artigo 267, VI, CPC. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorária,
descabida na espécie. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquive-se, com as anotações e comunicações devidas.
P. R. I. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1005953-49.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Jorge da Silva Oliveira
Filho - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo
e suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se.
- ADV: NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), VICTOR TEIXEIRA DE
ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP)
Processo 1005954-34.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Helio Marcassi
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo e
suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP), VICTOR TEIXEIRA
DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP)
Processo 1006089-46.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Sonia Maria Nanzer
Boschino - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo
e suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumprase. - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), NATALIA
CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP)
Processo 1006093-83.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Harumi Yanase
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo e
suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP), VICTOR TEIXEIRA
DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP)
Processo 1006097-23.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Mariana Vaz Macia
Mingoti - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo
e suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP), VICTOR TEIXEIRA
DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP)
Processo 1006278-24.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Janaína de
Moraes Dantas Vanine - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares
efeitos(devolutivo e suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimemse e cumpra-se. - ADV: NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/
SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP)
Processo 1006290-72.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
- Fernando Mario Lazarotto Moreira - Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em
seus regulares efeitos(devolutivo e suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de
praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), MONICA HILDEBRAND DE MORI (OAB
126957/SP), ROBERTO YUZO HAYACIDA (OAB 127725/SP), DAIANE CARLA MANSERA (OAB 251538/SP)
Processo 1006556-25.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Gladys Aparecida
Martins - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo
e suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumprase. - ADV: NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP), ENIO
MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV (OAB 144414/SP)
Processo 1008684-18.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Zelina Gonçalves
Pereira Antoniassi - Secretario de Saude do Municipio de Jundiai - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito
devolutivo. Vista ao impetrante para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimemse e cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), ROSELI GONCALVES PEREIRA DE SANTIS (OAB 110614/
SP), LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP)
Processo 1008776-30.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ALESSANDRA RICCI
BERNARDI - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo e
suspensivo). Vista à parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. ADV: ADEMIR QUINTINO (OAB 237930/SP), ALEXANDRE FERRARI VIDOTTI (OAB 149762/SP), ENIO MORAES DA SILVA
(OAB 115477/SP)
Processo 1008794-17.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Saúde - Zoraide Rodrigues Montenegro - Secretario da
Saude do Municipio de Jundiai - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito devolutivo. Vista ao impetrante para
contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUIZ MARTIN
FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), HELIO MADASCHI (OAB 72608/SP)
Processo 1009843-93.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Andréia Coluci Bloch - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAI - Recebo a apelação interposta
pelo impetrado em seu efeito meramente devolutivo. Vista ao impetrante para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em
seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas
homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), KARIN PALHARES
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KOPER (OAB 216956/SP), HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP)
Processo 1010154-84.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Ireni Pereira da Fonseca
- Secretário de Saúde de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito meramente devolutivo. Vista ao
impetrante para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), LUIZ
MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP)
Processo 1010466-60.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Marco Aurélio Pandolfi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA PASTA DA SAUDE DA CIDADE DE JUNDIAÍ - Recebo
a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito meramente devolutivo. Vista ao impetrante para contra-razões. Após, ao
Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito
Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/
SP), DANIELA SOUBIHE BRETERNITZ (OAB 186048/SP), PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP)
Processo 1010553-16.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Ademar Manzato Secretário de Saúde do Município de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito devolutivo. Vista ao
impetrante para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumprase. - ADV: HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 1010568-82.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Multas e demais Sanções - Sueli Nano Franco Muzaiel Detran - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - - Diretora Tecnica III da 24 ciretran Jundiai - Fazenda do
Estado de São Paulo - Recebo a apelação interposta em seu efeito meramente devolutivo. Vista à parte contrária para contrarazões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público,
com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: GLAUCIA SCHIAVO (OAB 232209/SP), ENIO
MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP)
Processo 1010788-80.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Ana Paula Magalhães
Zani - Secretário Municipal de Saúde - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito meramente devolutivo. Vista
ao impetrante para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se.
- ADV: WALTER MARCIANO DE ASSIS (OAB 74690/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), ANA LUCIA MONZEM
(OAB 125015/SP)
Processo 1011156-89.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Ana Rosa de Jesus
Araújo - Secretário de Saúde do Município de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito devolutivo.
Vista ao impetrante para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), PAULA HUSEK SERRÃO (OAB
227705/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 1011670-42.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Jacquilene Gomes de
Siqueira - Secretário de Saúde de Jundiaí - Recebo a apelação interposta pelo impetrado em seu efeito devolutivo. Vista ao
impetrante para contra-razões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. ADV: ALEXANDRE HONIGMANN (OAB 198354/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP),
ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 1011786-48.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Angelina Minguini Balão - Município de Jundiaí - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada, 10
dias. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1011786-48.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Angelina Minguini Balão - Município de Jundiaí - Vistos. Por ora, fica mantida a decisão de fls. 27, indeferido o
pedido de reconsideração, até porque: i) já interposto o agravo pela parte autora, fls. 37, estando a questão referente à tutela
de urgência, agora, submetida à sábia e douta apreciação recursal da E. Superior Instância; e ii) a documentação de fls. 74 não
acompanhou a petição inicial, ainda que se trata de documento novo, de maneira que, antes da tomada de qualquer decisão
e sob pena de nulidade absoluta, necessário se faz o prévio contraditório, considerando-se que o réu já foi citado e já ofertou
contestação. Ciência ao réu, via IOE, na pessoa de seu advogado, fls. 73/74, cinco dias. De resto, aguarde-se a vinda da
réplica. Conclusos em seguida para saneador ou sentença. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), PAULA
HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1012592-20.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização Trabalhista - MAURO RODRIGUES DE
CASTRO JUNIOR - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - Vistos. Deverá o autor providenciar o recolhimento das custas
processuais e taxa de mandato, no prazo de 05(cinco) dias, pena de inscrição em dívida ativa. Sem prejuízo, intime-se o autor,
ora executado, via IOE, na pessoa de seu advogado, para pagamento do débito discriminado a fls. 190, no prazo de 15(quinze)
dias, sob pena de penhora e multa de 10%, nos termos do disposto no artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Intime-se.
- ADV: IVANE DE JESUS FERNANDES (OAB 339075/SP), HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP), ANA LUCIA
MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 1013875-44.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Nereide Maria Fanti Secretário de Saúde de Jundiaí - Vistos. Trata-se de ação mandamental entre as partes acima identificadas, buscando o
impetrante a concessão da segurança, para que, em apertada suma, seja o impetrado compelido ao fornecimento de medicação
especificada na inicial. Depois de regular processamento, em especial com a notificação da autoridade impetrada, manifestouse a douta Promotoria de Justiça ao final. É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. DECIDO. Presentes estão as condições da ação e
os pressupostos processuais, sem nulidade a ser sanada. Em especial: a inicial nada tem de inepta, pois preenche suficiente e
satisfatoriamente todos os seus requisitos legais mínimos; o rito procedimental aplicável à espécie foi observado; e a via
processual adotada pela parte impetrante se afigura adequada à solução da problemática concreta ora posta em juízo versa
sobre questão de direito e de fato passível de comprovação meramente documental, desnecessária maior dilação probatória. O
mais, inclusive o que de praxe é arguido a título de preliminar em casos que tais, se confunde com o próprio mérito da ação
mandamental. No mérito, a ação é procedente em parte, impondo-se a concessão parcial da segurança. Vejamos. Reza o artigo
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196, da Carta Magna de 1988, que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”. Por seu turno, dispõe o artigo 198 da Constituição Federal o seguinte: “As ações
e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e III participação da comunidade”.
Destarte, é direito líquido e certo do indivíduo residente em território nacional receber do Poder Público, aí incluindo
solidariamente qualquer das esferas de governo (União, Estado ou Município), a medicação necessária para o alcance adequado
do resultado do tratamento médico que lhe foi ministrado. Em contrapartida, é obrigação legal do Poder Público, aí incluindo
solidariamente qualquer das esferas de governo (União, Estado ou Município), o fornecimento da medicação, configurando ato
ilegal tal recusa, por violação a mandamento constitucional cogente. Com efeito, decisão diversa não observaria o comando
constitucional que determina ser obrigação do Estado a prestação gratuita e universal do serviço à saúde, dentre o que se inclui
o fornecimento de medicação ministrada ao paciente, independente da doença ou enfermidade. De outro lado, não cabe ao ente
público questionar se a medicação pretendida é ou não adequada para o tratamento, tarefa essa que cabe única e exclusivamente
ao profissional que assiste o paciente. Com efeito, “(...) Se a prescrição é adequada ou não para salvar a vida ou melhorar as
condições de sobrevivência do agravante, somente o médico poderá responder à indagação. É um tema que diz respeito à área
própria da medicina e parte-se do pressuposto que o médico responsável pela subscrição da receita atuou de acordo com a
conduta ética-profissional. (...)” - Embargos de Declaração nº 2078880-84.2014.8.26.0000/50000, 5ª Câmara de Direito Público
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Marcelo Berthe, j. 21.07.2014. Assim, não vinga
o argumento de que não estaria o Poder Público obrigado a fornecer a medicação prescrita pelo profissional médico que assiste
o paciente porque não haveria consenso técnico sobre a eficácia do medicamento, mesmo que não disponibilizado na rede
pública. De igual modo, eventual alto custo da medicação ou a falta específica de dotação orçamentária para tanto, por si só,
não elide o direito líquido e certo do autor à sua obtenção e não afasta a obrigação de fornecimento pelo Poder Público,
simplesmente porque tais argumentos juridicamente não podem afastar a incidência da regra veiculada na Lei Maior. Nesse
diapasão, não se justifica que essa ou aquela pessoa se veja privada dessa ou daquela medicação sob o argumento de possuir
alto custo, distinção essa não veiculada pela Constituição Federal. Ademais, de se ter em conta que a Carta Magna dispôs ser
obrigação do Estado (abrangendo todos os entes federativos) a prestação do serviço de saúde à população em geral, que deve
ser universal, integral e efetiva, a toda e qualquer pessoa, sem qualquer restrição ou limitação no que toca ao maior ou menor
custo da medicação ou do tratamento. Por certo, decisão diversa não atenderia ao comando constitucional, à medida que,
existente e disponível a medicação ou o tratamento dentro do território nacional, passível de acesso lícito por quem tenha
condições financeiras próprias, não pode o Estado deixar de prover seu fornecimento a quem dele necessita e a quem não tem
numerário suficiente para tanto, sob pena de violação à isonomia e à regra cogente segundo a qual o serviço de saúde há de ser
integral e universal (o que, por corolário, significa efetivo, adequado e completo, sem distinção em relação àquele que se
alcançaria em atendimento pela rede privada). Outrossim, a regra veiculada pelos artigos 196 e 198 da Carta Magna dispõe que
o sistema de proteção à saúde é tripartite, isto é, de responsabilidade solidária de qualquer esfera de governo, federal, estadual
ou municipal; obrigação solidária que autoriza ao usuário se voltar contra qualquer deles para o alcance do direito à integral
prestação desse serviço e que não pode ser mitigada ou modificada por qualquer norma de caráter inferior, como lei ordinária ou
portarias. De resto, o ora decidido tão-somente se destina a dar efeito concreto a um comando constitucional, com o que não há
se falar, com todo o respeito, em intromissão do Poder Judiciário na alçada de competência exclusiva do Poder Executivo, pois
todos, sem exceção, se encontram sob o império da Constituição Federal. Não há se falar, assim, em violação ao primado da
proporcionalidade e à regra da separação de poderes. Daí a acolhida da pretensão de fundo. Nesse sentido, é firme a
jurisprudência, confira-se o decidido em casos assemelhados: “ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Obrigação solidária
entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula nº 37 do TJSP. Preliminar rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Portadora de Diabetes tipo 1. Ausência de padronização que não justifica a negativa
de fornecimento do medicamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Óbices orçamentários. Irrelevância. Tutela jurisdicional
que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Irrelevância da prescrição ser proveniente de médico particular.
Decisão mantida. Recurso improvido. (...) 2. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da Prefeitura Municipal de
Jundiaí, de rigor seja refutada, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde torna a
responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Com o advento da Lei nº 8.080/90
atribuiu-se aos entes federados a responsabilidade pela assistência terapêutica integral (arts. 2º, § 1º, 6º, I, e 7º, IV), sendo que,
por força de disposição constitucional, a obrigação é solidária entre os três entes federados. Ademais, considerando que o
Sistema Único de Saúde é financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes, o Município é parte legítima para arcar com a obrigação que lhe foi imposta. Desta forma,
irrelevante esteja a cargo do Município, ou do Estado, a distribuição de determinados medicamentos. (...) Não se vislumbra,
também, indevida ingerência do Poder Judiciário na Administração Pública. Na verdade, o Judiciário deve estar presente diante
das irregularidades praticadas por outro Poder, pela não observância dos princípios constitucionais, como aqui verificado. Nada
que possa ferir a separação dos Poderes. Aliás, função precípua do Poder Judiciário, a de fazer cumprir os ditames da
Constituição. Nesse contexto, a cogitação de óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política pública
implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas leis orçamentárias. Sendo assim, o bem da vida,
que está sob perigo real e concreto, deve ter primazia sobre todos os demais interesses juridicamente tutelados, devendo o ente
federado fornecer o medicamento prescrito. (...)” - Agravo de Instrumento nº 2231983-14.2014.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 10.03.2015.
“A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno” (Súmula n. 37 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). “Não violam os princípios constitucionais da separação
e independência dos poderes da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões
judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou
o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes” (Súmula n. 65 do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo). “SAÚDE PÚBLICA Município Medicamentos Doente que não tem condições de adquirir os
remédios de que necessita Hipótese em que cabe ao governo municipal seu fornecimento Inteligência do art. 196 da CF. Ementa
da Redação: O Município em razão da municipalização da saúde pública tem o dever de assegurar a todos a promoção,
recuperação e proteção da saúde. Dessa forma, deve fornecer os medicamentos necessários ao doente e que não estejam
disponíveis na rede pública de saúde” Apelação n. 161.026.5/2-00, 8a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador José Santana, j. 29.01.2003, RT 815/240. “SAÚDE PÚBLICA Fornecimento,
pelo Estado aos necessitados, de medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde Admissibilidade, especialmente
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quando em jogo doença contagiosa como a Aids Inteligência do art. 196 da CF. Ementa Oficial: O preceito do art. 196 da CF
assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde,
especialmente quando em jogo doença contagiosa como é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” Agravo Regimental em
Agravo de Instrumento n. 238.328-0-RS, 2a Turma do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministro Marco Aurélio, j.
16.11.1999, RT 777/207. “SAÚDE PÚBLICA Fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas carentes e a portadores do vírus
HIV Responsabilidade repassada também a Município contrariando acordo celebrado com o Estado-membro Admissibilidade
Direito público subjetivo que representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a todas as pessoas, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não podendo o Poder Público mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave comportamento inconstitucional Interpretação dos
arts. 2o e 196 da CF. Ementa da Redação: O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa indisponível assegurada
a todas as pessoas pela norma do art. 196 da CF, não podendo o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir em grave comportamento inconstitucional, não havendo se falar em ofensa ao art. 2o da Lex Mater, no fato de a
responsabilidade pela distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, bem como de remédios para portadores do
vírus HIV, ser repassada também a Município, mesmo contrariando acordo celebrado com Estado-membro” Agravo Regimental
no Recurso Extraordinário n. 259.508-0-RS, 2a Turma do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministro Maurício Correa,
j. 08.08.2000, RT 788/194. “Saúde. Medicamentos. Fornecimento. Hipossuficiência do paciente. Obrigação do Estado.
Regimental não provido” Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 255.627/RS, 2a Turma do Col. Supremo Tribunal
Federal, v. u., relator Ministro Nelson Jobim, j. 21.11.2000. “MANDADO DE SEGURANÇA ADEQUAÇÃO INCISO LXIX, DO
ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira condição da ação
mandamental direito líquido e certo descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal.
SAÚDE. AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar
meios visando alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a
responsabilidade linear, alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” Recurso Extraordinário n. 195.192/
RS, 2a Turma do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministro Marco Aurélio, j. 22.02.2000. “(...). SAÚDE PROMOÇÃO
MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado,
dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde, especialmente quando em jogo doença contagiosa como é a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida” Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 238.328/Rs, 2a Turma do Col.
Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministro Marco Aurélio, j. 16.11.1999. “PACIENTE COM HIV/AIDS PESSOA DESTITUÍDA
DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DEVER
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CR, ARTS. 5o, ‘CAPUT’, E 196) PRECEDENTES (STF) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas
pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas
que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os
entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais
da Constituição da República (arts. 5o, ‘caput’, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário
de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF” Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.
271.286/RS, 2a Turma do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministro Celso de Mello, j. 12.09.2000. “ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos
direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. 3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver
comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 4. In casu, não há impedimento jurídico para
que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada
jurisprudência do STJ: “o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estadosmembros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (REsp 771.537/RJ,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso
do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de
substância mais segura para o bebê. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e
a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de
medicamentos ou tratamento de saúde. 7. Recurso Especial não provido” Recurso Especial n. 1488639/SE, 2ª Turma do E.
Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Herman Benjamin, j. 20.11.2014. “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
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SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do
Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.
Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do
Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de
fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade
‘ad causam’ para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de
saúde. Agravo regimental improvido” Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 489.421/RS, 2ª Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Humberto Martins j. 06.05.2014. “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Pretensão mandamental voltada ao fornecimento do medicamento “VELCADE
BERTEZOMIDE 1,99 mg”, com o fito de realizar otratamentode “LEUCEMIA MIELOMA MÚLTIPLO”, da qual a impetrante é
portadora - Direito constitucional àsaúde(art. 196, da CF/88). Dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que
necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Princípio da reserva do possível inoponível em relação
ao direito à vida e àsaúde.Necessidade e eficácia dotratamentomédico demonstradas. Sentença concessiva da ordem de
segurança mantida - Recursos, oficial e voluntário, improvidos, com observação” Apelação n. 1015116-79.2014.8.26.0053, 4ª
Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti,
j. 09.02.2015. “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEUROMIELITE ÓPTICA. DOENÇA DE DEVIC. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ECUSTEIODETRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 127 E 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES
ESTATAIS DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS O DIREITO ÀSAÚDEE O ACESSO
À MEDICAÇÃO NECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA - DIREITO ÀSAÚDEE À VIDA. RECUSA NO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO - OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA E. CORTE DE
JUSTIÇA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO” Apelação n.
0027944-61.2012.8.26.0032, 3ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator
Desembargador Amorim Cantuária, j. 27.01.2015. Por fim, quanto à executividade da ordem, necessário alguns balizamentos,
em especial para possibilitar ao impetrado seu adequado cumprimento e também afastar no plano concreto a existência
situações que possam configurar eventual abuso individual, até porque o writ não pode ser ilimitado ou irrestrito. Vejamos. É
irrelevante se a medicação está ou não incluída no rol de fármacos distribuídos pelo SUS. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação constitucional, é
dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde,
bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não preenchimento
de mera formalidade no caso, inclusão de medicamento em lista prévia não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito
de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para
tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença
enfocada, impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe reserva, não se
evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4.
Agravo Regimental não provido” Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 83/MG, Corte Especial do E. Superior
Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Edson Vidigal, j. 25.10.2004. Irrelevante, também, se a medicação em questão faz ou
não parte de programa governamental de padronização, o que por si só não tem o condão de afastar o direito líquido e certo do
interessado ao alcance de outros fármacos não listados, mas igualmente lícitos. Desse teor: “(...) O fato de um determinado
medicamento não fazer parte do programa de padronização não tem o condão de justificar a indisponibilidade para sua
dispensação e nem o descumprimento do disposto na Lei n. 8.080/90. A padronização pode, e deve, servir de parâmetro para
programas de Governo, mas jamais atingir o direito material do cidadão doente e carente de recursos financeiros para sua
aquisição. (...)” - Agravo de Instrumento nº 2231983-14.2014.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 10.03.2015. Sem embargo e com todo o
respeito a ponto de vista contrário, a medicação, para que o impetrado seja compelido a seu fornecimento, deve ter permissão
da agência reguladora (ANVISA) para seu ingresso e uso no território nacional. Por certo, o juízo não pode determinar em ação
mandamental que a autoridade impetrada pratica ato ilegal e incorre em crime (o que se daria ao determinar o fornecimento de
medicação não autorizada pelo agente regulador governamental). Ainda, por força de tal circunstância, não haveria se falar em
direito líquido e certo, pois não é direito líquido e certo do indivíduo o acesso a medicação não liberada em território nacional
pelo agente regulador. E não tem a autoridade judiciária, ainda que ente representativo da soberania estatal, função, poder ou
competência legal ou constitucional para substituir o agente regulador do setor (no caso, a ANVISA) na tarefa administrativa de
autorizar o ingresso e o uso de medicação ou fármaco dentro do território nacional. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO,
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Trata-se de
recurso ordinário em mandado de segurança no qual se objetiva o fornecimento à impetrante de medicamento importado sem
registro na Anvisa (substância química: Tetrabenazina; nomes comerciais: Nitoman, Xenazine ou Revocon). 2. O Tribunal de
Justiça do Paraná, ao denegar a segurança, por maioria, externou o entendimento de que, “não sendo o medicamento postulado
registrado na Anvisa, não é possível ao Estado do Paraná fornecer o referido medicamento a senhora impetrante. Nestas
condições, voto para ser extinto o mandado de segurança sem julgamento do mérito porque ausente direito líquido e certo a ser
tutelado” (fl. 139). 3. Não se observam a liquidez e a certeza do direito invocado pela impetrante nem a prática de ato ilegal ou
de abuso de poder. 4. O fato de o medicamento pretendido não ter registro na Anvisa e, portanto, não poder ser comercializado
no território nacional, denota que o alegado direito não é líquido nem certo para fins de impetração de mandado de segurança,
porquanto o seu exercício depende de eventual autorização da Anvisa para que o medicamento seja importado e distribuído
pelo Estado. 5. A entrada de medicamentos no território nacional, sem o devido registro na Anvisa, configura o crime previsto no
artigo 273, § 1º-B, I, do Código Penal; fato que não pode ser desprezado pelo administrador público responsável pelo
fornecimento do medicamento em questão, razão pela qual não há falar que o seu não fornecimento caracteriza ato ilegal ou de
abuso de poder. 6. Recurso ordinário não provido” Recurso em Mandado de Segurança n. 35.434/PR, 1ª Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 02.02.2012. De outra banda, o fornecimento da medicação
gratuita pelo Poder Público só se justifica a quem não tem recursos necessários para sua aquisição. Deveras, não se pode
olvidar que o fornecimento de medicação pode ser gratuito ao impetrante, mas não o é para a sociedade, que o custeia através
de toda a carga tributária em geral, razão pela qual um mínimo de racionalização há de ser aqui arbitrado para a execução da
segurança. Pois bem. Não se justifica que a sociedade como um todo, através do Poder Público, custeie via impostos e tributos,
o fornecimento de medicação gratuita a quem tem condições de prover o seu alcance através dos próprios recursos. Só para os
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casos em que o indivíduo não ostenta condições de, sem prejuízo ao seu próprio sustento, fazer frente com recursos próprios à
aquisição da medicação é que se justifica que a sociedade como um todo suporte tal despesa, através do Poder Público e do
erário, solidarizando-se, portanto, àqueles desprovidos de condições para tanto. Assim, para aferir a respeito da ausência de
condições do impetrante para o custeio da aquisição da medicação em questão, o cumprimento da ordem deve ficar condicionado
à apresentação de receituário médico expedido por profissional vinculado ao SUS (sistema único de saúde), hipótese em que se
pode presumir pela insuficiência de recursos do impetrante ao seu próprio custeio. De outro lado, é certo que não se pode
excluir desse direito, em tese e a priori, aquele que, mesmo não tendo condições de suportar o pagamento de tal despesa,
obteve receituário médico na rede privada, situação essa que seria de inadequada diferenciação de tratamento, ofensiva ao
primado da isonomia. Confira-se: “(...) Irrelevante, ademais, o fato de o relatório médico ser subscrito por médico particular,
notadamente porque não há respaldo legal, tampouco constitucional, para a exigência da Administração de que o receituário
médico seja proveniente de médico integrante da saúde pública. Tem-se, de um lado, portanto, a necessidade comprovada dos
medicamentos e insumos, de elevado custo, incompatível com a modesta condição econômica da Autora, que deles necessita
para o controle de grave enfermidade, e, de outro, o direito constitucional que proclama a saúde como direito de todos e dever
do Estado. (...)” - Agravo de Instrumento nº 2231983-14.2014.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 10.03.2015. Nesse passo, a equacionar tais
balizas, a executividade da ordem fica condicionada ao deferimento da gratuidade nestes autos para os casos em que o
receituário médico advier da rede privada. Do contrário, não sendo caso de gratuidade e não tendo sido expedido receituário
médico pela rede pública de atendimento à saúde, não se pode presumir pela insuficiência de recursos do indivíduo interessado
na aquisição dessa ou daquela medicação, com o que não tem ele, portanto e consequentemente, direito líquido e certo ao seu
alcance gratuito através do Poder Público. Outrossim, a medicação a ser fornecida deve observar o seu princípio ativo, que é a
substância química ou farmacológica necessária ao tratamento, independente de fornecedor ou do nome comercial, autorizado,
portanto, o fornecimento de equivalente genérico. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada Direito à saúde Art. 196 da Constituição Federal Responsabilidade solidária de todos os entes
federativos Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade do medicamento em questão Possibilidade de
substituição do medicamento por genérico, desde que respeitado o princípio ativo Sentença mantida Reexame necessário e
recursos voluntários improvidos” - Apelação nº 0000025-33.2014.8.26.0451, 3ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Maurício Fiorito, j. 17.03.2015. Da mesma forma, afigura-se
necessário que o impetrante resida neste foro, para ser alcançado pela concessão da segurança, à medida que não tem sentido
algum a municipalidade local (às suas expensas e com o numerário recolhido de seus contribuintes aqui residentes) ser
compelida a fornecer medicação a quem mora em outros municípios (aos quais, portanto, devem recorrer). Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA Prestação de serviço Público Fornecimento de medicamento para tratamento de saúde a pessoa
residente em outra cidade Impossibilidade Não há como imputar ao Município a obrigação de prestar assistência à saúde a
paciente que não seja seu munícipe, em detrimento do atendimento a quem efetivamente o seja - ausência de direito líquido e
certo - Sentença de procedência reformada Recursos voluntários improvidos e provido o reexame necessário” - Apelação /
Reexame Necessário nº 0002012-61.2011.8.26.0370, 12ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, v. u., relator Desembargador Burza Neto, j. 03.03.2013. Anote-se, também, que não tem cab - ADV: ANA LUCIA MONZEM
(OAB 125015/SP), LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP)
Processo 1014247-90.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - Renato Lopes de Camargo
Borin Amaral Costa - Secretário de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipa de Jundiaí - Vistos. Trata-se de ação mandamental
ajuizada por RENATO LOPES DE CAMARGO BORIN AMARAL COSTA em face do Sr. SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, pretendendo, em suma, a concessão da segurança, inclusive em sede liminar, para
ser afastada a exigência de idade mínima de 35 anos feita a si para assumir o cargo de guarda municipal, de cujo concurso foi
por tal fundamento desclassificado e excluído, apesar de habilitado nas respectivas provas, declarando-se a consequente
nulidade do ato administrativo a tanto correspondente e lhe possibilitando continuar a participar do certame. O pedido liminar foi
deferido, para: i) reconhecer a nulidade do ato ora impugnado e cassar, em relação ao impetrante, os efeitos do edital n.
259/2015, fls. 15 destes autos, incluindo a sua desclassificação no certame, até nova decisão em contrário; ii) em relação ao
impetrante, determinar o imediato afastamento da exigência de idade mínima de 35 anos para o candidato aprovado em concurso
público ser nomeado para e empossado no cargo de guarda municipal; e iii) expedir ordem ao impetrado para o consequente
prosseguimento do certame em relação ao impetrante e a prática dos atos administrativos daí subsequentes, incluindo, conforme
o caso, a sua nomeação e seu respectivo empossamento. A decisão monocrática que deferiu a medida liminar foi cassada por
força de efeito ativo deferido em agravo de instrumento interposto pela municipalidade. O impetrado e a municipalidade
prestaram informações. A douta Promotoria de Justiça se manifestou ao final, opinando pela denegação da ordem e pela
improcedência da ação. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais,
inclusive os específicos e próprios do mandado de segurança, sem nulidade a ser sanada e sem preliminares a enfrentar. O
mais toca ao mérito da lide e com ele se confunde. No mérito, a ação é procedente, impondo-se a concessão da segurança.
Vejamos. A princípio, por relevante, cumpre o registro de que a data para se aferir o preenchimento ou não dos requisitos
necessários à posse e à nomeação em cargo público, em especial no que toca a idade limite máxima ou mínima, é a data da
prática ou ocorrências desses atos funcionais, não a data de inscrição ou de realização da prova ou da abertura do concurso.
Nesse sentido: “(...) 2. É pacífico o posicionamento jurisprudencial do STJ no sentido de que a aferição do cumprimento do
requisito da idade deve se dar no momento da posse, e não por ocasião da inscrição (vide, dentre outros: AgRg nos EDcl no
REsp 1274587/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/12/2011; AgRg nos EDcl no RMS 34.904/BA, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 02/12/2011). Entendimento esse que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à hipótese
dos autos, uma vez que, do contrário, eventuais candidatos nascidos antes de 1984 não poderiam sequer ter realizado a prova
objetiva. Ou seja: a aferição do cumprimento dos requisitos relacionados à idade deve se dar por ocasião da conclusão do
concurso, e não por ocasião da realização de suas fases, ressalvada eventual previsão editalícia. 3. Agravo regimental não
provido” Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 33.166/MS, 1ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v.
u., relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 11.09.2012. Logo, eventual demora do Poder Público (pouco importando as razões
para tanto) no chamamento do aprovado no certame para nomeação ou posse não lhe confere direito subjetivo algum a tal
respeito. Contudo, ainda que assim seja, para se exigir limite etário (e com base nisso reprovar ou desclassificar o candidato em
concurso público ou impedir sua nomeação ou posse), é necessário haver previsão expressa a respeito em lei em sentido estrito
e, por óbvio e evidente, haver também previsão expressa a respeito no respectivo edital. Desse teor: “DIREITO CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE
FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10
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DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO
DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral
da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso
Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei
a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os
requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade.
Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela
Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei
n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais
dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção
da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro
de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos” - Recurso Extraordinário n. 600885/RS, Pleno
do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministra Carmem Lúcia, j. 09.02.2011. “ADMINISTRATIVO. Concurso Público.
Soldado PM 2ª Classe, submetido a todas as fases do certame, considerado apto. Reprovação por ter completado 31 anos
antes da conclusão do processo seletivo. Cláusula editalícia limitativa da idade do candidato. Inadmissibilidade, por não previsão
em lei formal. Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação do autor, provido. (...) Conforme os artigos 42, § 1º
e 142, § 3º, inc. X, da Constituição Federal, a fixação de limite etário para o ingresso no concurso em tela é atribuição exclusiva
de lei, descabendo a utilização de outra espécie normativa. E ninguém pode ser constrangido a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei, segundo o disposto no art. 5º, II, não pode o autor ser impedido de participar do concurso da
Polícia Militar em virtude de limite de idade que não foi estabelecido por lei. No Estado de São Paulo a matéria está regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 54.911/09, de forma colidente com a Constituição Federal, de maneira que não pode ser invocado para
obstruir o direito subjetivo do autor ao cargo postulado. Portanto, dúvida não há de que a limitação veiculada pelo diploma em
comento afronta o princípio da legalidade, somente a lei em sentido formal e material pode estabelecer referidas restrições. (...)
Em suma, o candidato não pode ser simplesmente descartado pelo motivo apontado; se for aprovado em todas as etapas,
nomeado e tomar posse, ainda terá o período de estágio probatório para ser avaliado quanto à adaptação ao serviço público.
(...)” - Apelação nº 0004630-86.2014.8.26.0268, 12ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, v. u., relator Desembargador J. M. Ribeiro de Paula, j. 29.07.2015. De outro lado, além de haver necessidade de previsão
em edital e em lei formal e em sentido estrito, a exigência de limite etário para concurso público só é constitucional quando for
justificável pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, o que demanda, evidentemente, não só cautela e prudência
na sua fixação e no exame do caso concreto, mas também observância de um mínimo de razoabilidade e de proporcionalidade.
Nesse sentido: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” - Súmula n. 683 do Col. Supremo Tribunal
Federal. “APELAÇÃO CÍVEL. 1. Pedido dedeclaraçãodenulidadede ato administrativo que excluiu candidato em concurso da
Polícia Militar. Limitedeidadede 30 anos previsto noeditalque fere o princípio da isonomia.Fatordediscriminaçãoque foge à
razoabilidade. Na inteligência da súmula 683 do C.STF, inadmissível é a exigência deidademáxima em certame público quando
não o demanda a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Necessidade de lei, em sentido formal, para o
estabelecimento de restrição etária. Insuficiência de mero decreto regulamentador. 2. Dano moral não configurado. 3. Recurso
parcialmente provido” - Apelação n. 1017933-82.2015.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Coimbra Schmidt, j. 10.08.2015. “APELAÇÃO CÍVEL. Pedido
dedeclaraçãodenulidade.Ato administrativo que excluiu candidato emconcursodaPoliciaMilitar.Limitedeidadede 30 anos previsto
no edital que fere o princípio da isonomia. Fator dediscriminaçãodo caso concreto que foge à razoabilidade. Necessidade de lei,
em sentido formal, para o estabelecimento de restrição etária. Insuficiência de mero decreto regulamentador. Exegese do
disposto nos artigos 3º, inciso IV; 5º, incisos I e II, da Constituição Federal. Entendimento assentado na análise do RE nº
600.885, julgado pelo E.STF. Aplicação analógica da interpretação sedimentada pela Corte Suprema. Sentença de procedência
mantida. Apelação da Fazenda Estadual não provida. Reexame necessário não provido” - Apelação n. 1004332-77.2013.8.26.0053,
5ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Fermino Magnani
Filho, j. 23.03.2015. Pois bem. No caso em exame, constata-se haver lei dispondo limite etário de 35 anos para o cargo em
disputa (da Guarda Municipal - Lei Municipal n. 8020/2003), assim como tal limite etário também foi previsto no edital do certame
em questão e ora em exame. Por conta disso, e em razão da atual idade do impetrante, apesar de habilitado nas provas do
concurso para o cargo de guarda municipal, foi dele desclassificado por possuir mais de 35 anos de idade. Sem razão o ato de
desclassificação, porém, com toda a vênia, o qual, portanto, não pode subsistir, a autorizar a concessão da segurança. Deveras,
apesar de haver lei prevendo tal limite etário e apesar de tal limite constar no edital do certame, ele não se justifica em nada
para desclassificar o impetrante do concurso em questão, por violação ao princípio da razoabilidade, como se verá a seguir. A
diferença entre a idade do impetrante e o limite etário adotado pela municipalidade local é extremamente pequena e, portanto,
completamente irrelevante. Daí não haver vê razoabilidade alguma em excluir do certame ou proibir posse ou nomeação de
candidato com mais de 35 anos de idade completos, unicamente em razão dessa diferença etária, que, reitera-se, no caso dos
autos, é muito pequena. Com efeito: i) não há atribuição funcional a ser exercida por quem tem menos de 35 anos de idade que
não possa ser exercida por quem tem 35 anos de idade completos ou pouco tempo mais de vida que isso; e ii) o que a respeito
das atribuições funcionais do cargo de guarda municipal se pode fazer por quem tem menos de 35 anos de idade se pode a
princípio perfeitamente fazer por quem tem 35 anos de idade completos ou pouco mais que isso. Em outros termos, nada se vê
de consistente, concreto e específico a justificar que alguém com pouco mais de 35 anos de idade não possa exercer as funções
atribuídas ao cargo de guarda municipal, em especial se ostentar aptidão ou condições físicas adequadas para tanto, o que
deve ser aferido em exame de avaliação física ou em exame médico-admissional. Ademais, não se vê, no caso dos autos,
descrímem lógico e objetivo que justifique tal limitação etária, em especial ao se cotejar as atribuições ou as funções próprias do
cargo de guarda municipal (inclusive as elencadas na Lei Federal n. 13022/2014), o qual, aliás, e diga-se desde já, não tem por
tarefa constitucional exercer atividades de segurança pública, nem se equipara às atividades das forças armadas, sejam
federais, sejam estaduais. É o que reza o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, verbis: “§ 8º. Os Municípios poderão
constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”. Decisão
diversa, portanto, importaria em ofensa ao princípio da razoabilidade e ao princípio constitucional da isonomia: i) seja porque a
Carta Magna impede tratamento desigual para fins laborais em razão de idade; ii) seja por falta de descrímen lógico e objetivo
que autorize distinção de tratamento entre candidatos conforme a sua variação etária, não se justificando em nada qualquer
rigidez em tal critério, ao contrário, até porque tal critério deve ser utilizado com extrema parcimônia ou cautela, razão pela qual
pequena diferença a maior que a idade tida pela municipalidade como limite ao ingresso no cargo em disputa não pode servir
como fator impeditivo à continuidade de participação do candidato no certame. E não se pode olvidar que, se a diferença etária
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vier a ser relevante no caso concreto em exame, tal é questão a ser aferida em estágio probatório, que a tanto se destina, em
especial a averiguar se o servidor tem ou não condições de atender satisfatoriamente às atribuições e funções do cargo, inviável
qualquer conclusão em abstrato unicamente em razão da idade do candidato. Daí, pois, a procedência da ação e a concessão
do mandamus. Nesse sentido, especificamente quanto à hipótese dos autos, confira-se o decidido em casos assemelhados:
“Embargos de Declaração Omissão Ocorrência Previsão legal de limite de idade em razão do cargo a ser exercido Não
atendimento da Súmula nº 683 do STF Embargos rejeitados. (...) A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso,
pois ao dar provimento ao recurso do autor deixou de se atentar à lei municipal que dispõe sobre o cargo de Guarda Civil
Municipal (Lei nº 67/2009), que prevê a idade máxima de 35 anos para ingresso, isso em seu art. 6º. Conforme decidido, a
limitação de idade se justifica em razão das atribuições do cargo a ser exercido, em consonância com a Súmula nº 683 do
Supremo Tribunal Federal. Entretanto, entender que 35 anos inabilita alguém a exercer a atividade policial não se justifica.
Assim fosse todos os policiais que atingissem essa idade deveriam ser postos em disponibilidade, ou aposentados. Como se
afirmou no acórdão, se a Constituição Federal impede o tratamento desigual dos trabalhadores em razão da idade, eventual
utilização desse fator como inibidor do exercício de qualquer atividade deve ser tomado com grande cautela. E no caso dos
autos nada existe que justifique impedir que alguém com mais de 35 anos exerça a função de guarda municipal. Verifique-se
que a justificativa poderia estar na necessidade de aptidão física, em geral presente nos mais jovens. Mas no caso dos autos o
impetrante passou na fase dos testes de aptidão física, razão pela qual a utilização da idade como fator inibidor do seu
aproveitamento soa como autêntica discriminação. Dessarte ficam rejeitados os embargos de declaração” - Embargos de
Declaração nº 0008676-70.2012.8.26.0533/50000, 3ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, v. u., relator Desembargador José Luiz Gavião de Almeida, j. 18.08.2015. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. Guarda Municipal. Limite de idade (40 anos). Inadmissibilidade. Natureza do cargo que não se coaduna com a
restrição etária. Candidato aprovado em rigoroso exame físico. Imposição que ofende o princípio da razoabilidade. Precedentes.
Ordem concedida na 1ª Instância. Sentença mantida. Reexame necessário improvido. (...) É certo que lei específica pode limitar
a idade para inscrição em concurso público, porém somente quando as atribuições do cargo assim exijam. Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, exercendo sua função constitucional, fez editar a Súmula n. 683 que dispõe “o limite de idade para a
inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” No caso, a Lei Municipal nº 1.269/89 (que dispõe sobre a criação da
Guarda Municipal de Santa Gertrudes), estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso II, o limite etário de 35 anos para o exercício do
cargo de guarda municipal (fl. 117). O edital do concurso nº 01/2011, por sua vez, impôs a seguinte limitação: “3.3 REQUISITOS
ESPECÍFICOS PARA GUARDA MUNICIPAL MASCULINO E FEMININO [...] a) Altura mínima de 1.70 altura para masculino e
1.60 para feminino b) Idade mínima 18 anos e máxima 40 anos.” (fl. 15 sic; grifos nossos) Ocorre que, considerando-se a
natureza das atribuições especificadas às fls. 30/31 (função de vigilância, ronda e inspeção), vê-se que tais restrições etárias
não se coadunam com o exercício do cargo em apreço, não se desconsiderando, in casu, que a aptidão do impetrante restou
devidamente evidenciada diante de sua classificação em rigoroso exame físico durante o certame. Conforme já decidiu esta
Corte em situação semelhante: “[...] A aptidão do candidato, neste caso, e consoante edital do certame, será auferida nos
exames físicos do processo de seleção, não existindo razão lógica para guarda municipal, com função fiscalizadora, veladora do
patrimônio público e auxiliar na segurança dos munícipes, ver-se impedido, por limitador etário, de concorrer igualmente com os
demais candidatos. A discriminação mostra-se dentro dos limites de razoabilidade quando a peculiaridade do cargo a exigir,
hipótese não harmonizada com o limitador de 40 anos para exercício do cargo de guarda municipal previsto no edital. [...]” (Ap.
nº 9061049-79.2006.8.26.0000, Rel. Des. LEONEL COSTA, j. de 16.08.2011 grifos nossos). (...) Portanto, por ofensa ao princípio
da razoabilidade, a concessão da segurança era mesmo medida que se impunha. (...)” - Reexame Necessário nº 100111661.2014.8.26.0510, 6ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador
Leme de Campos, j. 01.12.2014. E na mesma toada: “Mandado de Segurança - Guarda Municipal - Limite de idade de 30 anos
para ingresso na careira Ofensa ao princípio da razoabilidade - Sentença mantida Recursos desprovidos.” - Apelação n. 00550428.2009.8.26.0114, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator
Desembargadora Luciana Bresciani, j. 21.10.2014. “Mandado de segurança.Concursopúblico. Edital.Idadelimite. Ausência de
correlação entre olimiteetário e as atribuições do cargo. Ordem concedida. Recursos oficial e voluntário não providos” - Apelação
n. 0180586-91.2007.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator
Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 23.08.2010. Registre-se, afastando-se qualquer confusão ou tergiversação, que
não se trata aqui de valoração ou reexame de mérito do ato administrativo, mas sim e unicamente de exame de legalidade,
constitucionalidade, legitimidade e juridicidade de elemento vinculado ao ato administrativo, o que é perfeitamente possível de
ser feito pelo juízo, sem ofensa alguma ao princípio da separação dos poderes da república. Registre-se, também, por relevante,
que, se o administrador público está vinculado ao previsto em edital ou em norma regulamentar, a tanto não está restrito o juízo,
que não é obrigado a seguir regra que não ostenta juridicidade, violando outras de hierarquia jurídica superior, ao contrário,
como no caso vertente. De resto, e por fim, afastando-se qualquer risco de tergiversação, omissão ou confusão, consigna-se
aqui expressamente que o ora decidido em nada ofende a autoridade do que foi decidido pela E. Superior Instância em grau
recursal, fls. 292/294. Tratando-se de questão de direito, o julgador é livre para, conforme sua convicção e conforme o primado
constitucional de sua independência funcional, dar a solução que reputar correta à lide quando de seu sentenciamento.
Outrossim, o decidido em grau recursal diz respeito unicamente à medida liminar, de natureza sempre provisória, não vinculando
o juízo monocrático por ocasião da prolação da sentença e não impedindo que o julgador, quando do sentenciamento do feito,
adote posicionamento diverso, firme em sua convicção sobre a matéria de direito subjacente. Em suma, a decisão exarada em
tutela de urgência ou liminar, negando-a ou a concedendo, pois dada em sede provisória, seja por primeira instância, seja por
segunda instância, seja por instância superior, só prevalece até o julgamento do feito por sentença, já que a sentença substitui
aquela primeira, independentemente da possibilidade de reforma por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelo. A
respeito: “(...) I. O julgamento, na origem, do mérito do Mandado de Segurança, implica na perda superveniente do objeto e do
interesse de recorrer, no presente Recurso Ordinário, interposto contra acórdão que manteve a negativa de liminar no writ,
impetrado em 1º Grau, uma vez que substituída ela pela tutela judicial de mérito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp
501.300/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2014; AgRg no RMS 46.177/GO,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2014. II. Agravo Regimental prejudicado” - Agravo
Regimental no Recurso em Mandado de Segurança n. 46.019/DF, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator
Ministra Assusete Magalhães, j. 05.03.2015. “(...) 1. Manifesta-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a decisão
interlocutória que decide sobre a antecipação de tutela, prolatada com base em juízo de verossimilhança, é, por natureza,
precária e provisória, podendo ser substituída pela sentença de procedência ou revogada pelo magistrado que a proferiu, seja
em sede de sentença, seja já por outra decisão.” (AgRg no Ag 1185799/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
20/09/2011, DJe 04/10/2011). 2. É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem
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a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, porquanto cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso concreto, ao teor do artigo 131 do Código de Processo Civil 3. “A verificação dos requisitos necessários para
a concessão da liminar demanda o reexame de matéria de fato, o que não é cabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7 do
STJ).” (AgRg na MC 17.893/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011; AgRg no
Ag 1350821/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/02/2011, DJe 25/02/2011; REsp 329.862/MG,
Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 04/03/2002, p. 265.) Agravo regimental improvido” Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1280104/RJ, 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, v. u., relator Ministro
Humberto Martins, j. 13.12.2011. Nesse quadro, não há impedimento algum à imediata prolação da presente sentença (até
porque os autos já estão em condições para tanto), muito menos impedimento para que seja concedida a segurança, tal qual a
fundamentação aqui adotada, sem prejuízo de oportuno reexame da matéria em sede recursal, nem mais subsiste a suspensão
da medida liminar determinada pela E. Superior Instância, à medida que agora a segurança é concedida em caráter definitivo e
por sentença, a qual, portanto, prevalece se e enquanto não reformada por ocasião do julgamento de recurso de apelo. Ante o
exposto, julgo procedente a ação, para conceder a segurança, a fim de tornar definitiva a medida liminar antes deferida e: i)
reconhecer a nulidade do ato ora impugnado e cassar, em relação ao impetrante, os efeitos do edital n. 259/2015, fls. 15 destes
autos, incluindo a sua desclassificação no certame; ii) em relação ao impetrante, determinar o imediato afastamento da exigência
de idade mínima de 35 anos para o candidato aprovado em concurso público ser nomeado para e empossado no cargo de
guarda municipal; e iii) expedir ordem ao impetrado para o consequente prosseguimento do certame em relação ao impetrante
e a prática dos atos administrativos daí subsequentes, incluindo, conforme o caso, a sua nomeação e seu respectivo
empossamento. Notifique-se a autoridade impetrada e a fazenda pública municipal para ciência do ora decidido e para imediato
cumprimento da ordem, sob as penas da lei, considerando-se que a concessão da segurança tem eficácia e executividade
imediata (artigo 14, § 3º, da Lei Federal n. 12016/2009), independente da interposição de apelo ou recurso, voluntário ou de
ofício, máxime quando, no caso, não há vedação legal alguma, em tese e em abstrato, para a concessão de tutela de urgência.
Custas na forma da lei. Sem condenação em honorária, descabida na espécie (Súmula n. 105 do E. Superior Tribunal de
Justiça; e Súmula n. 512 do Col. Supremo Tribunal Federal). Oportunamente, nos termos da Súmula n. 490 do E. Superior
Tribunal de Justiça e do artigo 14, parágrafo 1º, da Lei Federal n. 12.016/2009, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, na
forma da lei, independentemente de recurso voluntário, para sua douta apreciação recursal em sede de reexame necessário. De
imediato, oficie-se ao E. Tribunal de Justiça, informando o sentenciamento do feito, para instrução dos autos do agravo interposto
pela municipalidade. Ciência ao Ministério Público. P. R. I. - ADV: PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), FERNANDA
CRISTINA VALENTE (OAB 276784/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP)
Processo 1014351-82.2015.8.26.0309 - Execução Contra a Fazenda Pública - Saúde - Marisa Isabel Queiroz Monteiro
- Município de Jundiaí - Vistos. Tendo em vista a notícia do cumprimento da sentença pela executada através da petição e
documentos de fls. 42/44, bem como diante de manifestação da exequente em igual sentido, fls. 41, julgo extinta a execução
(artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando-se as formalidades
legais. P.R.I.C. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP), RODRIGO
BOCANERA (OAB 320475/SP), NATALIA BOCANERA MONTEIRO (OAB 343050/SP)
Processo 1015973-36.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Títulos da Dívida Pública - MARLUCE SOUSA ZDONEK FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO-DETRAN
- Tendo em conta o trânsito em julgado e o decreto, por sentença, de improcedência da ação, bem como considerando que o
vencido ao final é beneficiário da gratuidade, nada há, no momento, a ser aqui executado. De rigor, pois, o arquivamento do
feito. Arquive-se, na forma da lei, com as anotações e comunicações devidas. Int. - ADV: MARIA EDUARDA ARVIGO PIRES
DE CASTRO (OAB 232258/SP), HERMES BARRERE (OAB 147804/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), JOSE
APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP), ROSELI PIRES GOMES (OAB 342610/SP), NATACHA ANDRESSA RODRIGUES
CAVAGNOLLI (OAB 307777/SP)
Processo 1016378-72.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - SONIA MARIA DORETO
BONFIM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SÃO PAULO - DETRAN - Fazenda Pública do Estado de São Paulo
- Vistos. Recebo a apelação interposta em seu efeito meramente devolutivo. Vista à parte contrária para contra-razões. Em
seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, com as nossas
homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: PAULECIR BLANCO (OAB 313365/SP), ENIO MORAES DA
SILVA (OAB 115477/SP), WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP)
Processo 1017027-37.2014.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Fundação Municipal de Ação Social FUMAS - Giselma Aparecida da Silva Santos - Manifeste-se a Autora sobre a certidão de oficial de justiça de fls. 138. - ADV:
SIMONE ATIQUE BRANCO (OAB 193300/SP)
Processo 1017334-88.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Aposentadoria - Maria Ivanete Bregochi - Dirigente
Regional de Ensino de Jundiaí - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 61: Cumpra-se o determinado pela E.
Superior Instância, devendo a Serventia providenciar o necessário para tanto. Após, retornem os autos ao E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, com as nossas homenagens. Intimem-se. - ADV: WILSON JOSE LOPES (OAB 101843/SP), ENIO
MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), ANTONIO JOSE BOLDRIN (OAB 118385/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
(OAB 329179/SP)
Processo 1017488-09.2014.8.26.0309 - Monitória - Obrigações - Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS - SÔNIA
DOMINGOS - Fls. 126/128: Ciência à exequente. - ADV: SIMONE ATIQUE BRANCO (OAB 193300/SP)
Processo 1017491-61.2014.8.26.0309 - Monitória - Obrigações - Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS - JOÃO
SILVANO DE OLIVEIRA - Defiro ao réu os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Fls. 134/141: diga o autor. Após,
tornem conclusos. Intime-se. - ADV: SIMONE ATIQUE BRANCO (OAB 193300/SP), GUILHERME HENRIQUE SCARAZZATO
OSTROCK (OAB 303577/SP)
Processo 1019168-92.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - DIREITO CIVIL - Osmar Lento Araujo - Delegado Regional
Tributário de Jundiaí - DRT 16 - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. A decisão de fls. 27/29, que determinou a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário em discussão, a saber, IPVA originado do veículo automotor de placa n. FVJ 7800, não
estava restrita apenas ao exercício fiscal de 2015, mas abarcava também os subsequentes, incluindo o de 2016. Logo, se
a exigibilidade do débito estava suspensa, não poderia o fisco ter praticado qualquer ato tendente à sua cobrança, mesmo
extrajudicial, como o materializado a fls. 116. Assim, oficie-se ao impetrado, com cópia de fls. 27/29, com cópia de fls. 116 e
com cópia desta decisão, para que adote de imediato as providências administrativas necessárias ao cumprimento da ordem
aqui dada e ainda vigente, no sentido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, ficando vedada a prática
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

357

de qualquer ato destinado à sua cobrança, judicial ou extrajudicial, sob pena de desobediência. Expeça-se e providencie-se o
necessário. De plano, porém, fica indeferido o pedido de fls. 114 no que toca à imposição de multa ao impetrado (descabida
em ação mandamental como a dos autos) e no que toca ao ‘pagamento de indenização (igualmente descabida em ação
mandamental, a qual, aliás, não se confunde com ação de cobrança). Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público
para parecer e conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: JOSÉ FRANCISCO ROSSETTO (OAB 299040/SP), LUCIANA DE
ALMEIDA LENTO ARAUJO PICOLO (OAB 177239/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP)
Processo 1019472-28.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Jornada de Trabalho - Nezio Eloy Neto - Fazenda Pública
do Município de Jundiaí - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos(devolutivo e suspensivo). Vista à
parte contrária para contra-razões. Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: HENRY VINICIUS
BATISTA PIRES (OAB 265828/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL (OAB
286207/SP)
Processo 1019472-28.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Jornada de Trabalho - Nezio Eloy Neto - Fazenda Pública
do Município de Jundiaí - Vistos. Indefiro fls. 714, último parágrafo, pois sem qualquer razão de ser, à medida que não há razão
jurídica alguma aqui a justificar a intervenção ministerial. Fls. 715/718, ciência ao réu. De resto, e no mais, aguarde-se a vinda
de contra-razões. Oportunamente, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme determinado
a fls. 713. Intime-se. - ADV: HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP),
LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL (OAB 286207/SP)
Processo 1022328-28.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Licitações - Ebn Comércio Importação e Exportação S.a.
- Pregoeiro do Pregão Presencial n 038/2015 da Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí - Comesc Indústria e Comércio
Eireli - Vistos. I. Por ora, fica mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo
ou a requisição de informações. II. Aguarde-se a vinda de manifestação do litisconsorte passivo, já citado a fls. 873, ou o
decurso do prazo. Em seguida, com a urgência devida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer e conclusos
para sentença. III. Sem prejuízo, tratando-se de ação mandamental, deve figurar no polo passivo da lide apenas a autoridade
pública impetrada, a ser objetiva e suficientemente indicada na inicial, independente de quem seja a pessoa física que ocupe tal
cargo. Assim, prossiga-se unicamente em face do Sr. PREGOEIRO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 038/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUNDIAÍ e em face do litisconsorte passivo necessário, a saber, COMESC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI. Às anotações, retificações e comunicações devidas. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE HONIGMANN (OAB
198354/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), BRUNO PUERTO CARLIN (OAB 194949/SP)
Processo 1022373-32.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Compensação - Roger do Brasil Industria de Cosmeticos
e Produtos de Higiene Pessoal Ltda - Delegado Regional Tributário de Jundiaí - Drt 16 - Fazenda do Estado de São Paulo Vistos. I. Fls. 575, nada a reconsiderar quanto à decisão agravada, com toda a vênia, a qual fica aqui mantida por seus próprios
fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo ou a requisição de informações. II. Defiro a habilitação da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo no feito, fls. 569, anote-se. III. Indefiro o pedido de fls. 573/574, com toda a vênia. A uma, a presidência do
processo cabe ao juízo, não à parte. A duas, a providência indicada não é obrigatória por lei em vigor, ao contrário, obrigatória
por lei é a notificação pessoal do impetrado, por mandado ou ofício, a ser acompanhada da respectiva documentação existente
nos autos e materializada em papel, o que não se altera por aqui se tratar de feito digital. A três, só ao impetrado cabe aferir
se há ou não interesse seu em tal providência (de dispensa de encaminhamento de peças dos autos materializada em papel
quando da notificação), com o que não é dado ao impetrante buscá-la em juízo. A quatro, o que nesse ponto se aplica ao foro
da Capital não necessariamente se aplica aos foros do interior, até porque a providência indicada não é administrativamente
disciplinada em caráter geral e obrigatório pelos órgãos superiores do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ao
impetrante, para dar cumprimento ao ato de fls. 571 e fornecer o necessário à notificação do impetrado, pena de extinção.
Intimem-se. - ADV: NELSON LACERDA DA SILVA (OAB 266740/SP), ROBERTO YUZO HAYACIDA (OAB 127725/SP), ENIO
MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP)

JUNQUEIRÓPOLIS
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 14/12/2015
PROCESSO :1000472-02.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.O.S.
ADVOGADO : 281428/SP - Thaisa Moreira Hidalgo
REQDA
: R.N.S.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000475-54.2015.8.26.0311
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 160262/SP - Francisco Braz da Silva
REQDA
: Natalia Juliane Benedito
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000473-84.2015.8.26.0311
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Wilson Jatoba
: 322332/SP - Camila Cavalli de Oliveira Araujo
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REQDO
: Carlos Roberto Gonçalves da Costa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000474-69.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edicarlos de Lima Lopes
ADVOGADO : 322332/SP - Camila Cavalli de Oliveira Araujo
REQDO
: Carlos Roberto Gonçalves da Costa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000476-39.2015.8.26.0311
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Panamericano SA
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQDA
: Elisabete da Silva Barroso
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000477-24.2015.8.26.0311
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: V.H.B.N.
ADVOGADO : 281428/SP - Thaisa Moreira Hidalgo
REQDO
: S.A.N.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000478-09.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Andréia de Paula Ferrari
ADVOGADO : 299289/SP - Ariela Pelisson Boldrin Colucci
REQDO
: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 15/12/2015
PROCESSO :1000479-91.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.T.
ADVOGADO : 238259/SP - Marcio Henrique Baraldo
REQDO
: I.N.S.S.I.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000483-31.2015.8.26.0311
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : A.P.F.S.
ADVOGADO : 159586/SP - Sérgio Márcio Batista
ALIMENTANTE
: A.M.D.S.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000481-61.2015.8.26.0311
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Helenice Aparecida de Melo
ADVOGADO : 243852/SP - Bruna Carolina Zanardi Diniz Gatti
HERDEIRA
: Mara Sueli de Melo
ADVOGADO : 243852/SP - Bruna Carolina Zanardi Diniz Gatti
REQDO
: Alcides de Melo
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000480-76.2015.8.26.0311
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: J.J.G.
ADVOGADO : 259000/SP - José Cesar Pedrini
REQDA
: C.F.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000482-46.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lindinalva Marques de Souza
ADVOGADO : 251010/SP - Claitton Affonso Angeluci
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 16/12/2015
PROCESSO
CLASSE

:1000484-16.2015.8.26.0311
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
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REQTE
: E.P.S.
ADVOGADO : 294246/SP - Luciana Uieda
REQDO
: J.M.S.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000485-98.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Aline Carla de Almeida
ADVOGADO : 327240/SP - Roberta Dias Ferraz Pena
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000486-83.2015.8.26.0311
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
ADVOGADO : 145755/SP - Jose Carlos de Morais Filho
EXECTDO
: Osmar José Furlanetti
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000487-68.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edna Hissae Ishizu Hinoue
ADVOGADO : 154889/SP - Rogério Hilário Lopes Perez
REQDA
: Alzira Barros Trindade Gualtier
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 17/12/2015
PROCESSO :1000490-23.2015.8.26.0311
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: E.T.M.
ADVOGADO : 159586/SP - Sérgio Márcio Batista
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000491-08.2015.8.26.0311
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Ekoplan Negócios Imobiliários Ltda.
ADVOGADO : 351214/SP - Lucas da Silva Cornelio
REQDO
: José Aristides
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000488-53.2015.8.26.0311
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
HERDEIRA
: Roseli Ferreira de Souza
ADVOGADO : 154889/SP - Rogério Hilário Lopes Perez
REQTE
: Wilson Ferreira
ADVOGADO : 154889/SP - Rogério Hilário Lopes Perez
REQDA
: Maria Julia de Souza
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000489-38.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rodrigo Correa Barbosa
ADVOGADO : 366863/SP - Fernando Augusto dos Santos
REQDO
: Allied S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000492-90.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Osvaldo Martins Filho
ADVOGADO : 159613/SP - Carlos Eduardo da Costa
REQDO
: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000493-75.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jandira dos Santos Martins
ADVOGADO : 159613/SP - Carlos Eduardo da Costa
REQDO
: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000494-60.2015.8.26.0311
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Cristiano Rodrigo Garcia
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ADVOGADO : 334531/SP - Elio Furini Neto
REQDO
: Edvaldo da Silva de Almeida
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000495-45.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Silvana Cirilo
ADVOGADO : 360640/SP - Marcela Onorio Magalhaes
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 18/12/2015
PROCESSO :1000496-30.2015.8.26.0311
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Lazaro Garcia
ADVOGADO : 294246/SP - Luciana Uieda
REQDO
: Valdecir Bianchi
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000497-15.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fernando Hidemi Fugi
ADVOGADO : 284177/SP - João Ernesto Finardi Cerquetani
REQDO
: Evix Equipamentos Industriais Ltda.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003648-06.2015.8.26.0311
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Maria Izabel Lourenço Martins
ADVOGADO : 231985/SP - Miguel Angelo dos Santos Junior
EMBARGDO : Joel Rodrigues Ferreira
ADVOGADO : 218678/SP - Ana Claudia Tovani Palone
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000498-97.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edineide de Fátima Oliveira
ADVOGADO : 323308/SP - Bruna Cristina Gandolfi
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000502-37.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Rosa de Jesus Longo
ADVOGADO : 323308/SP - Bruna Cristina Gandolfi
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000505-89.2015.8.26.0311
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luzinete Rodrigues de Souza de Lima
ADVOGADO : 360640/SP - Marcela Onorio Magalhaes
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:VARA ÚNICA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA ANGELICA RIBEIRO LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0000012-66.2014.8.26.0311 - Liquidação Provisória por Artigos - Liquidação / Cumprimento / Execução - ROBERTO
KAORU YAGI - Banco do Brasil SA - Vistos. Fls. 211/220: Mantenho, por seus próprios fundamentos a decisão de fls. 205.
Aguarde-se. - ADV: LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES (OAB 171131/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 0000286-64.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000286) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Alta
Paulista Indústria e Comércio Ltda (em Recuperação Judicial) - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos,Recebo o apelo de
fls. 811/819(da requerente), em ambos os efeitos. Dê-se vista dos autos para as contra-razões no prazo legal. A seguir, subam
os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Serviço de Entrada de Autos de Direito Público Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SEJ 2.1.4, Complexo Judiciário do Ipiranga sala 38, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: THIAGO BOSCOLI FERREIRA
(OAB 230421/SP), AUREO MANGOLIM (OAB 113708/SP), LUIZ PAULO JORGE GOMES (OAB 188761/SP), MARIA LIA PINTO
PORTO CORONA (OAB 108644/SP)
Processo 0000535-44.2015.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - FERNANDA CONSOLARO DE ARAÚJO - MUNICÍPIO DE JUNQUEIRÓPOLIS - - FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - DRS-XI - Assim, pelo fato de não vislumbrar, na
decisão proferida, qualquer omissão, REJEITO o presente expediente e mantenho a decisão atacada tal qual foi lançada. Int.
Junqueirópolis, 17 de dezembro de 2015. - ADV: DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/SP), VICTOR
SINICIATO KATAYAMA (OAB 338316/SP), CLAUDIA IWAKI (OAB 265846/SP), JOSE LUIS SILVA ABONIZIO (OAB 337280/SP),
JAIRO DOS SANTOS (OAB 341527/SP)
Processo 0000769-36.2009.8.26.0311 (311.01.2009.000769) - Separação Litigiosa - Dissolução - O.A.A.J. - E.T.S.A. - Vistos.
Observada as formalidades legais, arquivem-se os autos. - ADV: WISLER APARECIDO BARROS (OAB 143076/SP), CLAUDIA
IWAKI (OAB 265846/SP)
Processo 0001074-49.2011.8.26.0311 (311.01.2011.001074) - Recuperação Judicial - Limitada - Alta Paulista Indústria e
Comércio Ltda - - Alta Paulista Agrocomercial Ltda - - Junqueirópolis Agrocomercial Ltda - - Bauche Brasil Trading Sa - Ernesto
Fioravanti - - Banco Industrial e Comercial Sa - - Banco Indusval Sa - - Butilamil Industrias Reunidas Sa - - Cooperativa Agricola
Mista de Adamantina - - Trendbank Sa Banco de Fomento - - Olam Brasil Ltda - - Cosan Alimentos Sa - - Bauche Brasil Trading
Sa - - Ge Betz do Brasil Ltda - - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda - - Banco Cnh Capital Sa - - Banco Cnh Capital Sa
- - Marka Veiculos Ltda - - Basequimica Produtos Quimicos Ltda - - Trendbank Sa Banco de Fomento - - Gasforte Combustiveis
e Derivados Ltda - - Gazzetti Advogados Associados - - Gazzetti Advogados Associados - - Zfac Comercial Limitada - - V1 Fundo
de Investimentos Em Direitos Creditóriosagro - - Inoxpira Distribuidora de Aços Ltda - - Inoxpira Distribuidora de Aços Ltda - Czarnikow Group Limited - - Transmogiana Transportes Ltda - - Ricardo Junqueira de Almeida Prado - Ely de Oliveira Faria Banco Rural Sa - - White Martins Gases Industriais Ltda - - Ferramentas Gerais Comercio e Importação Sa - - Bremil Industria
de Produtos Alimenticios Ltda - - Pz Eletromecanica Ltda - - Dinamica Oeste Veiculos Ltda - - Distribuidora de Combustíveis
Torrão Ltda - - Smv Valvulas Industriais Ltda - - Terceiro Milenio Aviação Agricola Ltda - Usina Caeté Sa - Chemlub Produtos
Químicos Ltda - - Eleve Transportes e Locação Ltda - - Sociedade Corretora de Álcool Ltda - - Hsh Nordbank Ag, New York
Branch - - Central Maquinas Agricolas Ltda - - Multitek Importação e Comércio Ltda - - Davina Thompson de Almieda Prado - Lucilia Junquiera de Almeida Prado - - Sucden Geneva Sa - - Distribuidora Valpato Ltda - - Medral Fabricação e Comercio de
Equipamentos Ltda - - Osvaldo Ulian e Outros - Guapiara Mineração Industria e Comércio - - Mercavale Mercantil Vale do Sol
- Cooperativa Agricola Mista de Adamantina - ZURCHER, RIBEIRO FILHO, PIRES OLIVEIRA DIAS E FREIRE ADVOGADOS CALLAO PARTNERS LTDA - - Eudes Brás Zorzi - - Maria Suely de Oliveira Zorzi - - Giovana de Oliveira Zorzi - - Marilza Gorni
de Oliveira - - Lydia Comaducci Zorzi - - Alessandro Aparecido Romano - - Raízen Tarumã S/A - Alessandro Aparecido Romano
- - Alessandro Aparecido Romano - - Alessandro Aparecido Romano - - Alessandro Aparecido Romano - - Alessandro Aparecido
Romano - HABILIATAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA.Recebo a habilitação e determino o seu processamento(apenso). Dêse vista dos autos às recuperandas para manifestarem-se nos autos em 5 (cinco) dias. A seguir, ao Administrador Judicial para
apresentação de seu parecer. Int. - ADV: PATRICIA APARECIDA LASCLOTA (OAB 197475/SP), ALESSANDRO APARECIDO
ROMANO (OAB 199295/SP), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO (OAB 196655/SP), FABRÍZIO GANUM (OAB 196247/
SP), NELSON LIMA FILHO (OAB 200487/SP), ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO (OAB 200557/SP), ELY DE OLIVEIRA
FARIA (OAB 201008/SP), FABRÍCIO ROCHA DA SILVA (OAB 206338/SP), HELOISA GOMES SLAV (OAB 209504/SP), MARLUS
GAVIOLLI COSTA (OAB 216305/SP), ELVIS RODRIGUES AFONSO (OAB 222855/SP), ANTONIO BRITO DE CARVALHO E SILVA
(OAB 231542/SP), MIKAEL LEKICH MIGOTTO (OAB 175654/SP), ANALICE HEGG AMARAL LIMA (OAB 163199/SP), CELIO
DE MELO ALMADA NETO (OAB 163834/SP), ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA (OAB 165202/SP), REJANE CRISTINA
SALVADOR (OAB 165906/SP), ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 167121/SP), MARCOS DE REZENDE ANDRADE
JUNIOR (OAB 188846/SP), JOÃO VICENTE LEME DOS SANTOS (OAB 177184/SP), RODRIGO DE SOUZA ROSSANEZI (OAB
177399/SP), FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 182424/SP), GIULIANO COLOMBO (OAB 184987/SP), DANIEL HENRIQUE
CACIATO (OAB 185874/SP), LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI (OAB 161645/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/
SP), ROBERTO GREJO (OAB 52207/SP), ANTONIO CARLOS DUVA (OAB 62690/SP), SUELI RODRIGUES (OAB 70955/SP),
SERGIO ROBERTO SALVADOR (OAB 71932/SP), IZILDA FERREIRA MEDEIROS (OAB 78000/SP), AFONSO CELSO FONTES
DOS SANTOS (OAB 47369/SP), DEBORA PIRES MARCOLINO (OAB 88623/SP), JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA
(OAB 91124/SP), EDUARDO JOSE DA SILVA BRANDI (OAB 91557/SP), RENATO DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 92907/SP),
PAULA FIORE ROMANO (OAB 258813/SP), JOÃO MARCELO MICHELLETTI TORRES (OAB 256963/SP), DANIEL MATIAS DE
ARAUJO (OAB 233079/SP), JOANA VIDAL PRADO SILVA (OAB 244890/SP), LUCIANA SHINTATE GALINDO (OAB 234028/
SP), ARTHUR HENRIQUE TUZZOLO (OAB 234192/SP), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 236288/SP), RALPH
MELLES STICCA (OAB 236471/SP), MARIANA BOLLIGER MANIGLIA LAGAZZI (OAB 238176/SP), HERCIO SILVEIRA BARROS
(OAB 26362/SP), ADRIANO DE MARCOS LOPES (OAB 245164/SP), RICARDO VICK FERNANDES GOMES (OAB 246806/SP),
BRUNO PEDREIRA POPPA (OAB 247327/SP), GIULIANO PRETINI BELLINATTI (OAB 248497/SP), MARCELO HENRIQUE DE
CARVALHO SILVESTRE (OAB 253366/SP), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO (OAB 256441/SP), DANIELLE NUNES DE
ROCCO ECHEVERRIA (OAB 33982/PR), ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD (OAB 281017/SP), FERNANDA DE ANGELO
LIMA (OAB 296152/SP), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR (OAB 299907/SP), KAROLINE KAZUE RODRIGUES (OAB 309662/
SP), RODRIGO CAHU BELTRÃO (OAB 22913/PE), BRUNA DE HOLANDA BRESANI (OAB 27704/PE), CARLOS GUSTAVO
RODRIGUES DE MATOS (OAB 17380/PE), CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (OAB 17380/PE), LUIZ RODRIGUES
WAMBIER (OAB 7295/PR), ANA CAROLINA FERRAZ DE LIMA (OAB 269340/SP), ARCIDES DE DAVID (OAB 9821/SC),
NELSON DIRCEU FENSTERSEIFER (OAB 13884/RS), LAURO FERNANDO ZANETTI (OAB 5438/PR), CESAR AUGUSTO DA
SILVA PERES (OAB 36190/RS), MARCELO BERVIAN (OAB 36186/RS), SERGIO MOURÃO CORREA LIMA (OAB 64026/MG),
FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), CARLOS
EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB 340927/SP), ANTONIO CÉSAR CAPELOZZA BOAVENTURA (OAB 158693/SP), JOSE
LUIS DIAS DA SILVA (OAB 119848/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), CLAUDIA MAZITELI TRINDADE (OAB
150902/SP), RICARDO CHOLBI TEPEDINO (OAB 143227/SP), RAFAEL BOTTOSSO DE SOUZA (OAB 142830/SP), NILTON
ARMELIN (OAB 142600/SP), WALDEMAR DECCACHE (OAB 140500/SP), JULIO CESAR FIORINO VICENTE (OAB 132714/
SP), GUILHERME CARRAMASCHI DE ARAUJO CINTRA (OAB 129792/SP), MIRIAN IZABEL CHAVES ANDRADE (OAB 264250/
SP), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI (OAB 113573/SP), WILSON BARABAN (OAB 112566/SP), MAURO
CARAMICO (OAB 111110/SP)
Processo 0001088-91.2015.8.26.0311 - Usucapião - Usucapião Ordinária - THIAGO VINÍCIUS DA CRUZ e outros - Certidão
de fls. 66: Manifestem-se os requerentes no prazo legal de cinco(5) dias. Int. - ADV: EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB
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157613/SP)
Processo 0001206-67.2015.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Revisão - E.B.O. - Vistos,Fls. 43/51: Cientifiquem-se as
partes. A seguir, aguarde-se o cumprimento da carta rogatória copiada a fls. 37. Int. - ADV: BRUNA CAROLINA ZANARDI DINIZ
GATTI (OAB 243852/SP)
Processo 0001323-68.2009.8.26.0311 (311.01.2009.001323) - Monitória - Espécies de Contratos - Multicar Comércio de
Veículos Dracena Ltda - Adijaine Fernandes Barbosa de Almeida Souza e outro - Vistos.Certidão de fls. 131: Manifeste-se a
exequente no prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos, torne conclusos. - ADV: SERGIO PAULO BATISTA (OAB 112470/SP), DARIO
MONTEIRO DA SILVA (OAB 229052/SP)
Processo 0001588-94.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - OSMAR JOSÉ
FURLANETTI - BANCO SANTANDER S/A - Vistos, Tornem os autos conclusos com carga para sentença. - ADV: FLÁVIO NEVES
COSTA (OAB 153447/SP), RODRIGO ASSAD SUCENA BRANCO (OAB 239729/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/
SP)
Processo 0001640-56.2015.8.26.0311 - Inventário - Inventário e Partilha - JOSÉ CARLOS GOMES - ESPERANÇA BIRULINI
GOMES - Vistos,Fls. 69: Defiro a juntada. Aguarde-se a vinda de eventual pedido de informações. Int. - ADV: EDVALDO
APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP), LISANDRA DOMINGUES BUZINARO PEREZ (OAB 197115/SP)
Processo 0001685-94.2014.8.26.0311 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.I.L. - N.L. Vistos. Fls. 79: Defiro. Anote-se. Fls. 71/78: Manifeste-se a exequente no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: MICHELLI CRISTINE
PANACHI GANARANI (OAB 222182/SP), HELOISA BODINI SINICIATO (OAB 181990/SP)
Processo 0001707-94.2010.8.26.0311 (apensado ao processo 0003659-45.2009.8.26) (311.01.2010.001707) - Embargos à
Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Companhia de Seguros Minasbrasil - Braz Hernandes Filho - Vistos.Cumprase o V. Acórdão. Ciência às partes. Manifeste-se o vencedor no prazo de 5 (cinco) dias. (embargado). - ADV: RIAD FUAD SALLE
(OAB 190761/SP), MIRIAM SHIKANAI MASSUNARI (OAB 261413/SP), DAVID JOSEPH (OAB 256878/SP), GIOVANNI PAOLO
FALCETTA (OAB 223974/SP)
Processo 0001713-96.2013.8.26.0311 (031.12.0130.001713) - Prestação de Contas - Exigidas - Inventário e Partilha - Cícera
Ferreira Burlina - Eliana Uzuelli - Vistos, Fls. 177: Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo requerido. Decorridos, tornem
ao(a) autor(a) para manifestar-se nos autos em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: ADRIANO RIBEIRO GUSTINELLI (OAB 263572/SP),
ARIELA PELISSON BOLDRIN COLUCCI (OAB 299289/SP), SUZANA MARIA DOS SANTOS (OAB 332746/SP)
Processo 0001805-40.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - VALDEMIR
RISSATTO - BANCO ITAÚ S/A - Vistos,Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência as partes. A seguir, observadas as formalidades de
praxe, arquivem-se os autos Int. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), THAISA MOREIRA HIDALGO (OAB 281428/
SP)
Processo 0001926-34.2015.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ROSELI FABIANO BOTACINI
- DORIVAL FRIGO - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de fevereiro de 2016, às 10:00 horas. Intimemse as partes para a audiência na rua São Salvador, 1001 (Casa da Cidadania - CEJUSC). Int. - ADV: ROGÉRIO HILÁRIO
LOPES PEREZ (OAB 154889/SP), ALESSANDRA CRISTINA VERGINASSI (OAB 190564/SP)
Processo 0002116-94.2015.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - SIMONE BARBADO
- ESTADO DE SÃO PAULO - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo de cinco(5)
dias. Int. - ADV: DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/SP), MÁRCIO ROGÉRIO PRADO CORRÊA
(OAB 301341/SP)
Processo 0002334-59.2014.8.26.0311 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.H.R.S. - Vistos,
Fls. 75/77: Manifeste-se o(a) exequente no prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/
SP)
Processo 0002361-08.2015.8.26.0311 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - ANTONIO RICARDO GOMIERI
- COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos.Atento ao principio da economia
processual, a produção da prova e a analise da matéria de mérito destes autos serão produzidas e analisadas nos autos
principais. Prossiga-se naqueles autos. - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP), RIAD FUAD SALLE (OAB
190761/SP)
Processo 0002530-92.2015.8.26.0311 - Interdição - Tutela e Curatela - S.A.D. - Vistos,Recebo a manifestação de fls. 26
como emenda a petição inicial. Cite-se. Considerando os fatos alegados, mormente o estado de saúde do(a) interditando(a),
antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para o fim de nomear desde logo curador(a) provisório(a),
SÉRGIO ADEMAR DELAI. Lavre-se termo de curatela provisória(assinar em cartório). A seguir, dê-se vista dos autos ao(a)
requerente para formulação de quesitos e depreque-se a realização de perícia ao juízo da comarca de Dracena. Com a juntada
do laudo, deliberarei acerca da necessidade da designação de audiência. Int. - ADV: JOSE CLAUDIO DAVID (OAB 115245/SP)
Processo 0002803-23.2005.8.26.0311 (311.01.2005.002803) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Kimiko Oki Maruki - Bradesco Seguros Sa - Mauricio Imil Esper - Vistos. Fls. 371: Manifeste-se o
exequente no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: MAURICIO IMIL ESPER, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/
SP), MAURÍCIO RAMIRES ESPER (OAB 203449/SP), ANTONIO CARLOS VIANNA DE BARROS (OAB 17663/SP), JAIME
CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP)
Processo 0002862-64.2012.8.26.0311 (311.01.2012.002862) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I - Vistos. Certidão de fls. 87/88(do Sr.
Oficial de Justiça, deixei de dar cumprimento ao mandado, e proceder a apreensão do veículo indicado, uma vez que, não
houve manifestação do autor em fornecer os meios necessários ao cumprimento da medida): Manifeste-se o autor no prazo
de 5 (cinco) dias. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP), RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB
165046/SP)
Processo 0002941-43.2012.8.26.0311 (311.01.2012.002941) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço Silvio José Boni - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos, Fls. 116/117: Manifeste-se o(a) exequente no prazo de 5
(cinco) dias. Int. - ADV: MÁRCIO ROGÉRIO VANALLI (OAB 209302/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB
125208/SP)
Processo 0003287-23.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.B. - A.F.U.C. e outro - Vistos, Intime-se o(a)
indicado(a): Dra. Bruna Carolina Zanardi Diniz Gatti, para manifestar-se nos autos em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: JOSÉ CESAR
PEDRINI (OAB 259000/SP), BRUNA CAROLINA ZANARDI DINIZ GATTI (OAB 243852/SP)
Processo 0003290-75.2014.8.26.0311 - Usucapião - Usucapião Ordinária - LINDALVA TEIXEIRA DA SILVA - ZILLO &
PEREIRA LIMA LTDA. - Vistos, Tornem os autos conclusos com carga para sentença. Int. - ADV: JOSE CLAUDIO DAVID (OAB
115245/SP), LUCIANA UIEDA (OAB 294246/SP)
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Processo 0003470-57.2015.8.26.0311 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0002872-94.2015.8.26.0411 - 1ª Vara) - Max
Teixeira Guerra - Mauro João da Silva - Designo o dia 02 de fevereiro de 2016, às 14:10 horas, para oitiva da testemunha. Int. ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP), EVANDRO VIEIRA SOBRINHO (OAB 299615/SP)
Processo 0003545-96.2015.8.26.0311 (apensado ao processo 0002681-58.2015.8.26) (processo principal 000268158.2015.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Duplicata - Banco Bradesco SA - JOEL PEREIRA DOS SANTOS CEBALLOS
ME - Vistos.Recebo a impugnação e determino o seu processamento. Manifeste-se o impugnado no prazo de 5 (cinco) dias. A
seguir, tornem conclusos. - ADV: FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 366863/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB
91473/SP), ADILSON LUIZ DOS SANTOS (OAB 38949/SP)
Processo 0003926-41.2014.8.26.0311 - Interdição - Tutela e Curatela - R.V.S. - Certidão de fls. 51: Manifeste-se o patrono
da requerente no prazo legal de cinco(5) dias. Int. - ADV: EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)
Processo 0004239-02.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - GISELDA VENÂNCIO
- VISTAME CONFECÇÕES - Vistos,Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo de 5
(cinco) dias. Int. - ADV: EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP), LUCIANA UIEDA (OAB 294246/SP)
Processo 1001392-08.2015.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Alessandra Vieira Ferro - Banco
Itaucard SA - Vistos, Tornem os autos conclusos com carga para sentença. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)
Processo 3000518-25.2013.8.26.0311 - Interdição - Tutela e Curatela - O.C. - Vistos, Tornem os autos conclusos com carga
para sentença. Int. - ADV: GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 14/12/2015
PROCESSO :0003592-70.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 299/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.H.A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003593-55.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 300/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.H.A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003594-40.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 335/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : C.A.K.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003596-10.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 180/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.S.R.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 15/12/2015
PROCESSO :0003605-69.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 163/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003606-54.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 174/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003607-39.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 179/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA ÚNICA
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PROCESSO :0003608-24.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 181/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003610-91.2015.8.26.0311
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1594/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.L.T.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 16/12/2015
PROCESSO :0003613-46.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 239/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: T.S.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003614-31.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 307/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.S.M.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003615-16.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 302/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : D.H.A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003616-98.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 311/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : M.B.C.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003617-83.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 309/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : W.R.S.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003618-68.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 301/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.H.A.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003619-53.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 291/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003620-38.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 303/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : C.H.S.O.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003625-60.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 346/2015 - Junqueiropolis
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AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : F.A.S.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 17/12/2015
PROCESSO :0003627-30.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 050/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: C.M.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003628-15.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 051/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: T.A.M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003629-97.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 052/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.F.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003630-82.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 054/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003631-67.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 055/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003632-52.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 057/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.P.F.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003633-37.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 060/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003634-22.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 187/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003635-07.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 189/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNQUEIRÓPOLIS EM 18/12/2015
PROCESSO :0003652-43.2015.8.26.0311
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1626/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: V.M.
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VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0003653-28.2015.8.26.0311
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 241/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0003654-13.2015.8.26.0311
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 297/2015 - Junqueiropolis
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : T.T.B.
VARA:VARA ÚNICA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA ANGELICA RIBEIRO LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0000666-19.2015.8.26.0311 (processo principal 0002090-33.2014.8.26) - Restituição de Coisas Apreendidas Contravenções Penais - J.P. - A.C.D.O. - Vistos, Fls. 125/126: Cientifiquem-se as partes. Após, prossiga nos autos principais.
Int.. Junqueiropolis, 16 de dezembro de 2015. - ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDNÉIA ALVES AMOROSO DEMARQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 0002987-27.2015.8.26.0311 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JONAS KOJI SATO - EPP. CARLA VALENÇA ROCHA DE ALMEIDA - “...Encontra-se no prazo legal de 05 (cinco) dias, para que a Exequente, na pessoa
da sua representante legal, se manifeste acerca do prosseguimento desta execução; haja vista, que a tentativa de bloqueio de
penhora on-line, restou negativo (fls.43/44), sob pena de extinção e arquivamento...” - ADV: ERIKA MIDORI IDE (OAB 208089/
SP)
Processo 1000008-75.2015.8.26.0311 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Denise Alves
Aragão - Kaique Nabor Oliveira Buzinaro - “...Encontra-se no prazo legal de 05 (cinco) dias, para que a autora, na pessoa do seu
representante legal, se manifeste acerca do prosseguimento desta ação (fls.48), sob pena de extinção e arquivamento...” - ADV:
ROGÉRIO HILÁRIO LOPES PEREZ (OAB 154889/SP)
Processo 1000050-27.2015.8.26.0311 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alves & Valera Ltda-EPP Claudineia Dias Pereira - “...Encontra-se no prazo legal de 05 (cinco) dias, para que a Exequente, na pessoa do seu representante
legal, se manifeste acerca do prosseguimento desta execução, informando o atual e correto endereço da Executada (fls.29), sob
pena de extinção e arquivamento...” - ADV: ANDRE LUCAS PAULINO DOS SANTOS (OAB 317657/SP), LAIS BIANCA PAULINO
DOS SANTOS (OAB 348615/SP)
Processo 1000052-94.2015.8.26.0311 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alves & Valera Ltda-epp
- Alexssandro Pelisson Pires - “...Encontra-se no prazo legal de 05 (cinco) dias, para que a Exequente, na pessoa do seu
representante legal, se manifeste acerca do prosseguimento desta execução, indicando bens passíveis de penhora constantes
da certidão de fls.28/29 destes autos, sob pena de extinção e arquivamento. Deverá Vossa Senhoria, no momento da indicação
de bens, observar o disposto na Lei 8.009/90.” - ADV: ANDRE LUCAS PAULINO DOS SANTOS (OAB 317657/SP), LAIS BIANCA
PAULINO DOS SANTOS (OAB 348615/SP)
Processo 1000228-73.2015.8.26.0311 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Rodrigo C. Droppa Veterinária
- Me - Cleoci Vieira - “...Encontra-se no prazo legal de 05 (cinco) dias, para que a autora, na pessoa do seu representante
legal, se manifeste acerca do prosseguimento desta ação, informando o atual e correto endereço da requerida; haja vista,
que a audiência de conciliação está designada para o dia 02.02.2016, às 10 horas e 30 minutos, sob pena de extinção e
arquivamento...” - ADV: RÔMULO BATISTA GALVÃO SOARES (OAB 361309/SP)
Processo 1000347-34.2015.8.26.0311 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Ariela Pelisson
Boldrin Colucci - Samuel de Almeida Neto - Ariela Pelisson Boldrin Colucci - Diante da satisfação do objeto desta ação pelo
requerido (fls. 21), e com fulcro no artigo 269, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de
Cobrança que Ariela Pelisson Boldrin Colucci move em face de Samuel de Almeida Neto. P.R.I. e transitada esta em julgado,
arquivem-se os autos. - ADV: ARIELA PELISSON BOLDRIN COLUCCI (OAB 299289/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDNÉIA ALVES AMOROSO DEMARQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 1000194-98.2015.8.26.0311 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gisele Kyomy
Rizzi Higa Bodini - Banco do Brasil S/A - “...Encontra-se no prazo legal de 05 (cinco) dias, para que a Exequente, na pessoa da
sua representante legal, se manifeste nos autos, acerca do seu prosseguimento, ante o depósito efetuado pelo Executado, às
fls.46 - Valor de R$ 1.751,90, sob pena de extinção e arquivamento...”. - ADV: TATIANA TIEME HOSHINO (OAB 238326/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDNÉIA ALVES AMOROSO DEMARQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 1000273-77.2015.8.26.0311 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Laura de Oliveira Suidedos - Alta Paulista
Agrocomercial Ltda. - HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo proposto a fls. 25/27, por cumprir
os requisitos legais exigidos no artigo 745-A, do Código de Processo Civil, intimando-se a exequente do parcelamento efetivado.
P.R.I. e, transitada esta em julgado, expeça-se guia de levantamento em favor da exequente da quantia depositada a fls. 57,
bem como das parcelas vincendas após os depósitos, aguardando-se o cumprimento integral do acordo. Decorrido, manifestese a exequente, no prazo legal, acerca do prosseguimento do feito. Fls. 58: Ciência às partes (fls.55 - está em branco). - ADV:
ADRIANO DE MARCOS LOPES (OAB 245164/SP), ADRIANO WELLER RIBEIRO (OAB 262561/SP), SUÉLEN DO ROSÁRIO
BONANCIM (OAB 350905/SP)
Processo 1000425-28.2015.8.26.0311 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Títulos de Crédito - Adenircio da Silva
Machado - ME - Cim-Bras Comércio de Materiais para Construção Ltda. ME - Encontra-se no prazo legal de 05 (cinco) dias
para o autor indicar o atual endereço do requerido, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: FERNANDO AUGUSTO DOS
SANTOS (OAB 366863/SP)

JUQUIÁ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0000001-50.1985.8.26.0312 (312.01.1985.000001) - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Paulo
Massafumi Miyashiro e outro - Der Departamento de Estradas de Rodagem - Vistos. Acerca dos termos da petição e documentos
retro encartados, manifeste-se a advogada Sonia Hase de Almeida Baptista. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Int. - ADV:
SIMONE ARBAITMAN (OAB 106096/SP), JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), JULIANO MARIANO PEREIRA
(OAB 250686/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000005-97.1979.8.26.0312 (312.01.1979.000005) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo - José Roberto Correa e outro - Vistos. Nada a apreciar com relação ao pedido retro, eis
que, conforme decisão de fls.1014, foi julgada extinta a execução da sentença nestes autos. Tornem os autos ao arquivo, com
as formalidades de praxe. Int. - ADV: DECIO BENASSI (OAB 114389/SP), JULIANO MARIANO PEREIRA (OAB 250686/SP),
SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP), JOAQUIM DE ALMEIDA
BAPTISTA (OAB 13405/SP)
Processo 0000007-67.1979.8.26.0312 (312.01.1979.000007) - Desapropriação - Desapropriação Indireta - Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Der - Carlos Eduardo Zimmermann - Vistos. Acerca da petição e documentos
nela juntados, manifeste-se o advogado Joaquim de Almeida Baptista. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Int. - ADV: JOAQUIM
DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA
(OAB 61528/SP)
Processo 0000013-64.1985.8.26.0312 (312.01.1985.000013) - Desapropriação - Desapropriação - Felix Jaze Junior e outros
- Der Departamento de Estrada de Rodagem - Vistos. Acerca dos termos do extrato do recurso do agravo de instrumento retro
juntado, manifestem-se as partes. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP),
MARCIO HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 120229/SP), JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), SONIA MARCIA HASE
DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0000020-31.2000.8.26.0312 (312.01.2000.000020) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Fundo
de Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados Npl 1 - Vistos. Defiro o pedido retro. Recolhida a taxa devida,
providencie a serventia. Int. - ADV: NATHALIA FERRAZ DE ARRUDA (OAB 292455/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES
(OAB 70148/SP)
Processo 0000020-66.1979.8.26.0312 (312.01.1979.000020) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Estrada
de Rodagem do Estado de São Paulo Der - Espólio de Hideyassu Kanashiro - Vistos. Acerca da petição e documentos retro
juntados, manifeste-se o advogado Joaquim de Almeida Baptista. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Int. - ADV: JULIANO
MARIANO PEREIRA (OAB 250686/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA
(OAB 61528/SP), FERNANDO CESAR GONCALVES PEDRINHO (OAB 137660/SP)
Processo 0000050-12.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000050) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Vistos. Defiro o pedido de suspensão retro requerido. Aguarde-se em cartório. Int. - ADV: ELIZETE APARECIDA
DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), EDLAINE APARECIDA CHIAPPO (OAB 212139/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0000051-02.2010.8.26.0312 (312.01.2010.000051) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução N.O.S. e outros - Vistos. Intime-se a parte requerida (Lilian), novamente, para manifestação, em cinco dias, quanto ao despacho
de fls.305, item 01. Acerca dos termos da petição de fls.308, manifeste-se a parte requerente, em igual prazo. Após, conclusos.
Int. - ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB
61528/SP), MARCOS THIAGO NUNES WILL KOTONA (OAB 350491/SP), VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB
184517/SP), GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP)
Processo 0000083-61.1997.8.26.0312 (312.01.1997.000083) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Municipio
de Juquia - Said Apaz - Vistos. Defiro o pedido retro. Realize-se, novamente, a denominada penhora “on-line”, na forma do
artigo 655-A do Código de Processo Civil. Providencie a serventia a minuta. Após, conclusos. Int. - ADV: GILBERTO MATHEUS
DA VEIGA (OAB 68162/SP), LUIZ FELIPE MIGUEL (OAB 45402/SP), CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP),
VIVIANE DUFAUX (OAB 109944/SP)
Processo 0000103-27.2012.8.26.0312 (312.01.2012.000103) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração
- Luciano Fabricio e outro - Vistos. Fls.203 - Manifeste-se a parte requerida. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV:
CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP), CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP), GERSON VIEIRA DE
OLIVEIRA (OAB 289452/SP)
Processo 0000183-83.2015.8.26.0312 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.V.D.N. - F.R.N. Vistos. Acerca dos termos da petição de fls.71, manifeste-se a parte exequente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV:
RENILDO DE OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP), DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/SP)
Processo 0000296-71.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - DOUGLAS DE OLIVEIRA LOPES
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos. 1.- Fls. 124 - Anote-se. 2.- Recebo o recurso de apelação
retro encartado, em seus regulares efeitos. 3.- Intime-se a parte contrária para apresentar, dentro do respectivo prazo, as
contrarrazões de apelação. 4.- Após, com as formalidades de praxe, subam os autos ao Tribunal Federal da Terceira Região,
com as nossas homenagens. Int. - ADV: ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP), LUIS CARVALHO DE
SOUZA (OAB 314515/SP)
Processo 0000305-96.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.S.M. - A.P.L.L. - Vistos. Primeiramente,
providencie a parte requerente, em dez dias, uma via do titulo judicial, com a certidão do trânsito em julgado, devidamente
assinada, eis que se tratam de documentos indispensáveis à propositura da ação. Após, conclusos. Int. - ADV: ARILDO PEREIRA
DE JESUS (OAB 136588/SP), RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP)
Processo 0000384-75.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Domínio Público - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DE SÃO PAULO-DER/SP - ABGAIL MARIA DE OLIVEIRA - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a
pertinência, quais as provas que pretendem produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Não havendo interesse, venham os autos conclusos
para os fins do artigo 331, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCOS AURÉLIO DA SILVA FREIRE
(OAB 357347/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000386-45.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Domínio Público - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE SÃO PAULO-DER/SP - MARIA SALETE ROCHA - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, em cinco dias, quais as
provas que pretendem produzir, justificando a pertinência. 2.- Após, venham os autos conclusos para os fins do artigo 331,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCOS AURÉLIO DA SILVA FREIRE (OAB 357347/SP), MARCIA
ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000387-30.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Domínio Público - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DE SÃO PAULO-DER/SP - ELIEZER VENÂNCIO DE LIMA - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a
pertinência, quais as provas que pretendem produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Não havendo interesse, venham os autos conclusos
para os fins do artigo 331, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCOS AURÉLIO DA SILVA FREIRE
(OAB 357347/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000421-44.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000421) - Procedimento Ordinário - Guarda - F.P.A. - Vistos. Ante os
termos da petição retro da Assistente Social, manifeste-se a parte requerente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV:
MARIA LUIZA GONÇALVES ARTEIRO (OAB 252374/SP), CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP)
Processo 0000564-96.2012.8.26.0312 (312.01.2012.000564) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Nilza
Claúdio - Joanita Rosário Gonzalez Pinheiro e outros - Vistos. Acerca do pedido de substituição processual de fls.298/304,
manifeste-se a parte requerente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: CARLOS BOTTI (OAB 137234/SP), SALVADOR
JOSE BARBOSA JUNIOR (OAB 228258/SP), RENATO AURÉLIO PINHEIRO LIMA (OAB 176512/SP), ROGERIO RAMOS
BATISTA (OAB 153918/SP), FABIO RODRIGO TRALDI (OAB 148389/SP), VIVIAN MORENO TURRA (OAB 281142/SP), DECIO
BENASSI (OAB 114389/SP), SERGIO RICARDO FERRARI (OAB 76181/SP), EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
(OAB 95243/SP), FABIANA FERREIRA TAVARES (OAB 274298/SP), LEANDRO AGHAZARM (OAB 272691/SP), SONIA MARCIA
HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0000589-41.2014.8.26.0312 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.L.S. - Vistos.
Traga a parte requerente aos autos, em cinco dias, uma via da sua certidão de nascimento. Após, expeça-se mandado de
prisão. Int. - ADV: VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP)
Processo 0000606-14.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000606) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
- Banco Bradesco Sa - Vistos. Defiro o pedido de suspensão retro requerido. Aguarde-se em cartório. Int. - ADV: PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), EDLAINE
APARECIDA CHIAPPO (OAB 212139/SP)
Processo 0000654-02.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Pensão - WILLIAN MUNIZ - SÃO PAULO PREVIDÊNCIASPPREV - Vistos. Primeiramente, diante do falecimento do curador provisório do requerente (certidão de óbito retro juntada),
regularize-se a representação processual. Prazo: trinta dias. Após, conclusos. Int. - ADV: DECIO BENASSI (OAB 114389/
SP), ROGERIO RAMOS BATISTA (OAB 153918/SP), SALVADOR JOSE BARBOSA JUNIOR (OAB 228258/SP), ANGÉLICA
MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP)
Processo 0000664-46.2015.8.26.0312 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO
S/A - Vistos. Defiro o pedido retro. Providencie a serventia, por meio eletrônico. Após, conclusos. Int. - ADV: SILVIO CARLOS
CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 0000765-54.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000765) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos
- Nicola Gizi - Maria Cristina dos Santos Rodrigues - Vistos. Arquivem-se estes autos, observadas as formalidades de praxe. Int.
- ADV: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP), CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP)
Processo 0000784-89.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Guarda - I.M.S.F. - Vistos. Fls.50 - O advogado não tem
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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poderes para desistir. Logo, providencie uma declaração da parte requerente nesse sentido. Após, conclusos. Int. - ADV: ARILDO
PEREIRA DE JESUS (OAB 136588/SP)
Processo 0000795-55.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - INES RODRIGUES DE
SALES - Vistos. Ante a certidão retro, inscreva-se a dívida, se o limite assim o permitir, expedindo-se a correlata certidão. Após,
com as formalidades de praxe, arquivem-se estes autos. Int. - ADV: GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP)
Processo 0000797-25.2014.8.26.0312 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - Vistos.
Defiro o pedido retro. Providencie a serventia, por meio eletrônico. Sobrevindo novos endereços, proceda-se a citação pessoal.
Int. - ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)
Processo 0000833-04.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000833) - Monitória - Espécies de Contratos - Floresta Industria e
Comércio Ltda e outros - Vistos. Ante a certidão retro, desentranhem-se o recurso de apelação e documentos a ele juntados
(fls.144/174) juntando-se no processo a que pertence. Recebo o recurso de apelação retro encartado, em seus regulares
efeitos. Intime-se a parte contrária para apresentar, dentro do respectivo prazo, as contrarrazões de apelação. Após, com as
formalidades de praxe, subam os autos a segunda instância. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP),
TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD (OAB 281017/SP), ALINE DE SOUZA
LISBOA (OAB 294332/SP)
Processo 0000926-30.2014.8.26.0312 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - A.P.A. - Vistos. Acerca
da cota retro do Ministério Público, manifeste-se a parte requerente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: ALINE DE
SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP)
Processo 0000966-03.2000.8.26.0312 (312.01.2000.000966) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Estado de Sao Paulo S A - Vistos. Fls.232 - Anote-se. Ciência à parte exequente do desarquivamento dos autos.
Requeira a parte exequente, em cinco dias, o que de direito, em termos de prosseguimento. No silêncio, tornem os autos ao
arquivo. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP)
Processo 0000981-83.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000981) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Rubens Barbosa Guimarães - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1.- Recebo o recurso de apelação retro encartado,
em seus regulares efeitos. 2.- Intime-se a parte contrária para apresentar, dentro do respectivo prazo, as contrarrazões de
apelação. 3.- Após, com as formalidades de praxe, subam os autos ao Tribunal Federal Regional da Terceira Região, com as
nossas homenagens. Int. - ADV: MAICON JOSE BERGAMO (OAB 264093/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR),
PALOMA DOS REIS COIMBRA DE SOUZA (OAB 247179/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP),
RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO (OAB 260685/SP)
Processo 0000990-79.2010.8.26.0312 (312.01.2010.000990) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
- Vistos. Defiro o pedido de suspensão retro requerido. Aguarde-se em cartório. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA
MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO
(OAB 283065/SP)
Processo 0000991-88.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - PAULO CORREIA DE
ARAUJO - LOJA ART’S MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS-RENATO ANTONIO BOLSONARO-EPP - Vistos. 1.- Acerca da
réplica e documentos retro encartados, manifeste-se a parte requeria. Prazo: cinco dias. 2.- Especifiquem as partes, justificando
a pertinência, quais as provas que pretendem produzir, em igual prazo. 3.- Após, venham os autos conclusos para os fins do
artigo 331, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: SILENO FOGACA (OAB 139108/SP), RENILDO DE
OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP), MONICA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA FOGAÇA (OAB 341323/SP)
Processo 0000992-73.2015.8.26.0312 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - A.B.F. - Vistos. Acerca dos termos da cota de fls.10 do Ministério Público, manifeste-se a parte requerente.
Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP)
Processo 0001187-63.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001187) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fundação Hermínio Ometto - Vistos. Defiro o pedido retro. Realize-se a denominada penhora “on line”, na forma do artigo 655-A
do Código de Processo Civil. Providencie a serventia a minuta. Após, conclusos. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0001221-33.2015.8.26.0312 - Inventário - Inventário e Partilha - J.C.O.M. - Vistos. Nomeio o requerente
inventariante. Intime-se-o a prestar o compromisso. Prazo: cinco dias. Apresente, nos vinte dias subsequentes ao compromisso,
as primeiras declarações. Int. - ADV: TALITA AGRIA PEDROSO (OAB 178935/SP), ROSEANE DE CARVALHO FRANZESE
(OAB 42685/SP)
Processo 0001240-10.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001240) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens (nº 0000634-81/2012 - 2ª. Vara Judicial) - União - Jorge Antonio Wolpert - Vistos. Acerca da petição
retro, manifeste-se a parte executada. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO
LEITE (OAB 201169/SP), BRUNO NASCIMENTO AMORIM (OAB 226653/SP)
Processo 0001246-46.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.M.R. - Vistos. Apresente
a parte requerente, primeiramente, uma via da certidão de óbito de Luizo Pereira. Após, conclusos. Int. - ADV: CACILDA LIMA
DOS SANTOS (OAB 138046/SP)
Processo 0001262-88.2001.8.26.0312 (312.01.2001.001262) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco
Safra S A - Vistos. Defiro o pedido rero. Oficie-se, na forma pleiteada. Int. - ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO
(OAB 233024/SP), RENATO ALVES ROMANO (OAB 36154/SP), SONIA MARIA DA CONCEICAO SHIGAKI (OAB 97604/SP)
Processo 0001298-81.2011.8.26.0312 (312.01.2011.001298) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução A.A.S. - K.R.A.C. e outros - Vistos. Acerca dos termos do documento retro encartado, manifestem-se as partes. Prazo: cinco dias.
Após, vista dos autos ao Ministério Público e conclusos. - ADV: GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP), CRISTIANE
HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP), MARIA LUIZA GONÇALVES ARTEIRO (OAB 252374/SP), SONIA MARCIA HASE DE
A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0001312-31.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001312) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Carlos
Eduardo Espfar Muniz - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Vistos. 1.- Recebo o recurso de apelação retro encartado,
em seus regulares efeitos. 2.- Intime-se a parte contrária para apresentar, dentro do respectivo prazo, as contrarrazões de
apelação. 3.- Após, com as formalidades de praxe, subam os autos ao Tribunal Federal da Terceira Região, com as nossas
homenagens. Int. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP), ARILDO
PEREIRA DE JESUS (OAB 136588/SP)
Processo 0001325-59.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Domínio Público - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE SÃO PAULO-DER/SP - CLEODETE ALDREGUE - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a pertinência,
quais as provas que pretendem produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Informem as partes, em igual prazo, se têm interesse em transigir,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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facultando-se, desde já, a exposição, por escrito, dos termos da avença que desejam. 3.- Não havendo interesse, venham os
autos conclusos para os fins do artigo 331, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCOS AURÉLIO DA
SILVA FREIRE (OAB 357347/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0001379-59.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001379) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Instituto Nacional
de Seguro Socialinss - Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos do tribunal e dos termos do venerando acórdão. Após, com
as formalidades de praxe, arquivem-se estes autos. Int. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), LUIS CARVALHO
DE SOUZA (OAB 314515/SP), VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP)
Processo 0001381-58.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.S.N. - Vistos. Primeiramente, traga a parte
requerente aos autos, em cinco dias, uma via da sentença que decidiu acerca da guarda e das visitas, porquanto se trata de
documento indispensável à propositura da ação. Após, conclusos. Int. - ADV: CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP)
Processo 0001400-98.2014.8.26.0312 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO S/A
- Vistos. Transfira-se para conta judicial o montante bloqueado. Após, diante da dívida e do ínfimo valor bloqueado, manifestese a parte exequente, em cinco dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. Int. - ADV: FABIO ANDRE
FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0001435-24.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Regularização de guarda - M.P.C. - G.V.S. - Vistos. Acerca
da cota retro do Ministério Público,. Manifeste-se a parte requerente. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Int. - ADV: ALINE
APARECIDA JAZE WOLPERT (OAB 349212/SP)
Processo 0001436-09.2015.8.26.0312 - Habilitação para Casamento - Assento de casamento - K.S.G. - Vistos. Emende
a parte requerente, a inicial, em dez dias, para inclusão do genitor no polo passivo. Pena: indeferimento da inicial. Após,
conclusos. Int. - ADV: MARCOS AURÉLIO DA SILVA FREIRE (OAB 357347/SP)
Processo 0001441-65.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.K.Y. - Vistos. A parte requerente assinou a
procuração de fls.11. Logo, desnecessária a juntada de novo instrumento. Emende, então, a parte requerente a inicial, na forma
determinada no despacho de fls.15. Int. - ADV: ROSELENA MUNHOZ (OAB 95009/SP)
Processo 0001475-06.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.V.F. - Vistos. Emende
a parte requerente a inicial, no prazo de dez dias, para precisar as datas de início e término da relação, acostar aos autos a
documentação referente ao imóvel (escritura, contrato, etc.) e estimar valores aos bens (móvel e imóvel). Pena: indeferimento
da inicial. Após, conclusos. Int. - ADV: ALINE APARECIDA JAZE WOLPERT (OAB 349212/SP)
Processo 0001550-45.2015.8.26.0312 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A. - Vistos. Deverá a parte autora, no prazo de dez (10) dias, emendar a inicial, corrigindo o valor dado à causa, nos termos
do art. 259, V, do CPC e recolher eventual diferença das custas de distribuição. Pena de indeferimento. Int. - ADV: OLAVO
PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 49142/SP)
Processo 0001560-89.2015.8.26.0312 - Interdição - Tutela e Curatela - H.K.G.F. - Vistos. Acerca da cota retro do Ministério
Público, manifeste-se a parte requerente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: ROSELENA MUNHOZ (OAB 95009/
SP)
Processo 0001569-90.2011.8.26.0312 (312.01.2011.001569) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas O.L. - L.A.C.M.L. - Vistos. Ante os termos da informação retro da Assistente Social, manifeste-se a parte requerente. Prazo:
cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP), DIONE ALMEIDA SANTOS
(OAB 200419/SP)
Processo 0001625-65.2007.8.26.0312 (312.01.2007.001625) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.S.S. - Vistos. Requeira
a parte exequente, em cinco dias, o que de direito, em termos de prosseguimento. Após, conclusos. Int. - ADV: CACILDA LIMA
DOS SANTOS (OAB 138046/SP)
Processo 0001764-07.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001764) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - U.R. - Vistos.
Fls.203 e 209/211 - Certifique-se a serventia a respeito de eventual pagamento, diante da intimação levada a efeito (fls.198). Em
caso negativa, defiro o pedido de realização da denominada penhora “on line”. Providencie a serventia, com urgência, a minuta.
Após, conclusos. Int. - ADV: ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP), RENATA GUATURA BARBOSA KOYAMA (OAB 161876/
SP)
Processo 0001842-64.2014.8.26.0312 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das
Pessoas Naturais - A.R.M. - Vistos. Primeiramente, traga parte requerente aos autos uma via da inicial, sentença e certidão
do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação de separação judicial. Traga, também, uma via da certidão de
óbito de Djair Moreira. Prazo: sessenta dias. Após, conclusos. Int. - ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB
233024/SP)
Processo 0001900-43.2009.8.26.0312 (312.01.2009.001900) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - O Ministério Público do Estado de São Paulo - Artilino Antonio Pereira - Vistos. Ciência à parte executada dos termos
da cota retro do Ministério Público. Expeçam-se os ofícios, na forma requerida pelo Ministério Público. Após, conclusos. Int. ADV: ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP), CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP), RENILDO DE OLIVEIRA
COSTA (OAB 323749/SP)
Processo 0001945-13.2010.8.26.0312 (312.01.2010.001945) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Maria Angelica Medeiros Braga - Vistos. Fls. 77: Defiro. Proceda-se ao desbloqueio do valor de fls. 74 junto ao sistema Bacenjud
e realize a pesquisa de veículos junto ao sistema Renajud. Int. - ADV: SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 3000102-54.2013.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.A.C.O. - L.C.O. e outro
- Vistos. Intime-se a parte requerida (Francieli) para se manifestar com relação ao laudo pericial. Prazo: cinco dias. Essa
requerida, nesse interregno, deverá fornecer, se possível, o nome e endereço de seus avós paternos, de seus tios e de outros
filhos biológicos de seu pai. Após, conclusos. Int. - ADV: DAIANE SILVA TRIGO (OAB 320524/SP), MOACIR CAMILO DE
ALMEIDA (OAB 309875/SP), DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000250-53.2012.8.26.0312 (312.01.2012.000250) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil Retificação de Data de Nascimento - S.R.P. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, determinando, por consequência,
seja realizada a retificação pleiteada. No mais, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo
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Civil. Oportunamente, expeçam-se mandado de averbação e certidão de honorários para o advogado da parte requerente, no
percentual de cem por cento (100%) da tabela de honorários, código110, arquivando-se os autos, com as formalidades de praxe.
P.R.I. - ADV: ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP)
Processo 0000490-37.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA DAS DORES
SILVANO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão veiculada
na petição inicial e extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência sofrida, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), atualizados a partir desta data, em atenção ao disposto no art. 20, § 4º,
do CPC, guardados os limites do art. 12, da Lei n.º 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Armando Pereira da Silva
Junior Juiz de Direito - ADV: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP), CELIANE SUGUINOSHITA (OAB
270787/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)
Processo 0000549-25.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - MARIA ARCANGELA PUPO FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito (art. 267, inc. VI
do CPC). Custas pela autora. Observe-se a gratuidade deferida. P.R.I. - ADV: DECIO BENASSI (OAB 114389/SP), ROGERIO
RAMOS BATISTA (OAB 153918/SP), SALVADOR JOSE BARBOSA JUNIOR (OAB 228258/SP), RENILDO DE OLIVEIRA COSTA
(OAB 323749/SP)
Processo 0001066-69.2011.8.26.0312 (312.01.2011.001066) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Romeu
Massamoli Sakugawa - Paulo Iha e outros - Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados. Em consequência,
arcará o requerente com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Observese a gratuidade deferida. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Armando Pereira da Silva Junior Juiz de Direito - ADV: GERSON
VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP), ROSELENA MUNHOZ (OAB 95009/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB
61528/SP)
Processo 0001112-87.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001112) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Nielson de
Lara Facio - Sky Brasil Serviços Ltda - Certifico que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §
4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. (X) Ciência às partes do retorno dos autos e
dos termos do V. Acórdão, devendo a parte vencedora se manifestar, no prazo de cinco (05) dias, em termos de prosseguimento.
- ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/
SP)
Processo 0001411-64.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001411) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - R.F.G.S. e outros - Ante o exposto, julgo extinta esta ação, e o faço com fundamento no artigo 267, III, do Código
de Processo Civil, sem resolução do mérito. Ocorrendo o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários para o advogado
da parte exequente, no percentual de sessenta por cento, da tabela de honorários, código 206, arquivando-se, a seguir, os
autos, observadas as formalidades de praxe. P.R.I. - ADV: GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP)
Processo 0001472-56.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001472) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Hideo
Taniguchi - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Ante o exposto, julgo extinta a execução da sentença nestes autos, e o
faço com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, com as formalidades de praxe, arquivemse estes autos. P.R.I. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB
319967/SP), LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP)
Processo 0001546-76.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001546) - Consignação em Pagamento - Interpretação / Revisão de
Contrato - Maria de Lourdes Schmitt - Banco Volkswagem Sa - Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados.
Tendo em vista que o valor da causa deve corresponder ao contrato que se pretende a revisão, corrijo de ofício o valor da
causa para R$ 54.075,60 (fl. 150). Deste modo, resta prejudicado o incidente de impugnação ao valor da causa em apenso.
Condeno a autora nas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Com relação ao pedido de justiça gratuita formulado pela autora, verifico que não ficou demonstrada a situação de pobreza
para o deferimento do pedido. Com efeito, ela contratou advogado particular para patrocinar os seus interesses, além disso,
postula revisão de contrato de R$ 54.075,60. E mais, não juntou nenhum elemento para demonstrar a situação de incapacidade
financeira, muito pelo contrário, afirmou perante a instituição financeira que percebe renda mensal de R$ 3.491,13. Ora, à vista
de tais circunstâncias que tangenciam litigância de má-fé indefiro o benefício de gratuidade. Publique-se, registre-se e intimese. Armando Pereira da Silva Junior Juiz de Direito - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP), HELIO DA
SILVA CHIN LEMOS (OAB 337020/SP)
Processo 0001699-80.2011.8.26.0312 (312.01.2011.001699) - Procedimento Ordinário - Guarda - B.F.G. - Sentença Genérica - ADV: IVAN RICARDO CAMARGO ADRIÃO (OAB 186740/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2016
Processo 0000002-69.1984.8.26.0312 (312.01.1984.000002) - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Mario
Matayoshi e outro - Der Departamento de Estradas de Rodagem - Vistos. Acerca dos documentos retro encartados, mormente o
venerando acórdão referente ao recurso especial, digam as partes. Prazo: dez dias. Após, conclusos. Int. - ADV: JOAQUIM DE
ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), JULIANO MARIANO PEREIRA (OAB 250686/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA
(OAB 61528/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000003-49.1987.8.26.0312 (312.01.1987.000003) - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Espólio
de Ibrahim Fayez Hejazi e outro - Departamento de Estrada de Rodagem Der - Vistos. Acerca dos cálculos de liquidação - saldo
remanescentes - insertos na petição de fls.1184/1186, manifeste-se a parte requerida. Prazo: dez dias. Após, conclusos. (R$
5.700,44, atualizado até 31/05/2015) Int. - ADV: JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), SONIA MARCIA HASE DE
A BAPTISTA (OAB 61528/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000003-93.1980.8.26.0312 (312.01.1980.000003) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo - Flávio Ribeiro de Lima - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fls.1044 - defiro.
Dê-se vista dos autos a advogada. Prazo: dez dias. Fls.1046 - Defiro, também, o pedido de sobrestamento (20 dias). Aguardese em cartório. Ciência à parte contrária. Int. - ADV: MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP), SONIA MARCIA HASE DE A
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BAPTISTA (OAB 61528/SP), JULIANO MARIANO PEREIRA (OAB 250686/SP), ORLANDO GONCALVES DE CASTRO JUNIOR
(OAB 94962/SP), JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP)
Processo 0000015-34.1985.8.26.0312 (312.01.1985.000015) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Clelia Sareto de Oliveira e outros - Elektroeletricidasde e Serviços Sa - Vistos. O pedido de sobrestamento retro requerido trinta dias -, ainda não apreciado, já se expirou. Assim, manifeste-se a parte interessada, em cinco dias, requerendo o que de
direito. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: RICARDO JORGE VELLOSO (OAB 163471/SP)
Processo 0000024-78.1994.8.26.0312 (312.01.1994.000024) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração
- Manoel Salomão e outro - Vistos. Acerca da petição e documentos de fls.788/804, manifeste-se o advogado Joaquim. Prazo:
cinco dias. Após, venham os autos conclusos para decisão a respeito. Int. - ADV: SIMONE ARBAITMAN (OAB 106096/SP),
JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000032-20.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCOS FERNANDES
SILVA - ALESSANDRO VALDEMAR BORGES e outro - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a pertinência, quais
as provas que pretendem produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Informem as partes, em igual prazo, se têm interesse em transigir,
facultando-se, desde já, a exposição, por escrito, dos termos da avença que desejam. 3.- Não havendo interesse, venham os
autos conclusos para os fins do artigo 331, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: SONIA MARCIA HASE
DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP), DAIANE SILVA TRIGO (OAB 320524/SP), PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS (OAB 7688/SC)
Processo 0000106-11.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - MARIA VALÉRIA MARQUES
- EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - Vistos. Fls.64 - Acerca da contraproposta, manifeste-se a parte requerida. Prazo:
cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: PATRICIA APARECIDA BORTOLOTO PAULINO (OAB 191768/SP), SONIA MARCIA
HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0000265-27.2009.8.26.0312 (312.01.2009.000265) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Manoel
Soares da Costa Filho e outros - Vistos. Ciência às partes dos termos da cota retro do Ministério Público. Informem as partes,
em cinco dias, se desejam a produção de outras provas. No silêncio, declaro encerrada a instrução e concedo o prazo sucessivo
de dez dias para apresentação dos memoriais finais. Após, conclusos. Int. - ADV: NEUSA NEVES SANCHES (OAB 186115/SP)
Processo 0000349-18.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - MARIA DO CARMO VIEGA - BANCO
BRADESCO - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a pertinência, quais as provas que pretendem produzir. Prazo:
cinco dias. 2.- Informem as partes, em igual prazo, se têm interesse em transigir, facultando-se, desde já, a exposição, por
escrito, dos termos da avença que desejam. 3.- Não havendo interesse, venham os autos conclusos para os fins do artigo 331,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), MAX FABIAN NUNES
RIBAS (OAB 167230/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0000350-03.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ANTONIO MIGUEL VIEGA - MARIA DALVA
DE OLIVEIRA - Vistos. Fls.57 - Acerca do pedido de desistência, manifeste-se a parte requerida. Prazo: cinco dias. Após,
conclusos. Int. - ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA
LISBOA (OAB 319967/SP)
Processo 0000385-60.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Domínio Público - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE SÃO PAULO-DER/SP - ESTER DE LIMA SILVA - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a pertinência,
quais as provas que pretendem produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Após, venham os autos conclusos para os fins do artigo 331,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP), MARCIA
ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)
Processo 0000420-54.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ANGÉLICA MARIA DE SOUZA LOBO Celesc Distribuição Sa - Vistos. 1.- Recebo o recurso de apelação retro encartado, em seus regulares efeitos. 2.- Intime-se
a parte contrária para apresentar, dentro do respectivo prazo, as contrarrazões de apelação. 3.- Após, com as formalidades
de praxe, subam os autos a segunda instância. Int. - ADV: LUCILEY MARIA LAUXEN (OAB 13161/SC), GERSON VIEIRA DE
OLIVEIRA (OAB 289452/SP)
Processo 0000578-75.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - MARIA GORETE BARBOSA ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a pertinência, quais as provas que pretendem
produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Após, , venham os autos conclusos para os fins do artigo 331, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil. Int. - ADV: DECIO BENASSI (OAB 114389/SP), ROGERIO RAMOS BATISTA (OAB 153918/SP), ANDRE LUIZ
SANCHES PERES (OAB 343221/SP), SALVADOR JOSE BARBOSA JUNIOR (OAB 228258/SP)
Processo 0000596-33.2014.8.26.0312 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.R.J. e outros - D.R.L. - Vistos. Realize-se, entre
as partes e os infantes, estudo social. Após, conclusos. Int. - ADV: GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP), CACILDA
LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP)
Processo 0000615-49.2008.8.26.0312 (312.01.2008.000615) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Nossa Caixa Sa Sucedido Pelo Banco do Brasil Sa - Vistos. Defiro o pedido retro. Arquivem-se estes autos. Anoto,
por oportuno, que a determinação de arquivamento encontra respaldo em parecer formulado pelo MM. Juiz Ricardo Cintra
Torres de Carvalho, o qual veio a ser aprovado pelo Exmo. Sr. Dr. Corregedor Geral a Justiça, restando clara a distinção entre
arquivamento e extinção de processos, ao assim se manifestar: “Quanto ao arquivamento cumpre não confundir determinações
de caráter jurisdicional (a extinção do feito) com determinações de caráter administrativo (a ida ao arquivo). Para o Juiz, em
termos administrativos, há processos que tem andamento e processos que não tem andamento; não há um terceiro tipo, e se
os processos não tem andamento (seja pela razão que for) não há diferença se eles aguardam na prateleira do Cartório ou
na prateleira do Arquivo, já que a diferença entre elas é meramente geográfica e não interfere com os direitos e obrigações
discutidos nos autos. Caso não tenham sido extintos, e voltem a ter andamento serão desarquivados e remetidos ao Cartório
de origem para as determinações cabíveis. Tal determinação (“aguarde-se provocação no arquivo”) não interfere com qualquer
direito das partes e permitirá que permaneçam em Cartório somente os feitos que estejam em andamento real.” (Comunicado
nº. 328/91 da C.G.J). Prossegue o ilustre Magistrado exemplificando, inclusive, as execuções, as quais, embora sem andamento
não são extintas, mas sim arquivada. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0000641-37.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - GABRIELLE DE MELO COUTO e
outro - Vistos. Primeiramente, quanto ao requerido Ivan, manifeste-se a parte requerente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos.
Int. - ADV: ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP), LUIZ FERNANDO FELIPE DA SILVA (OAB 273615/SP)
Processo 0000796-06.2015.8.26.0312 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R.K.F.O. - E.R.O. Vistos. Acerca dos termos da petição e cálculos de fls.41/42, manifeste-se a parte executada. Prazo: cinco dias. Após, conclusos.
Int. - ADV: GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP), ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP)
Processo 0000838-55.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - RAYLANE ALMEIDA
PEDROSO - MÁRCIO DE MIRANDA - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a pertinência, quais as provas que
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pretendem produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Informem as partes, em igual prazo, se têm interesse em transigir, facultando-se,
desde já, a exposição, por escrito, dos termos da avença que desejam. 3.- Não havendo interesse, venham os autos conclusos
para os fins do artigo 331, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/
SP), RENILDO DE OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP)
Processo 0000843-77.2015.8.26.0312 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - ELENILSA
GONÇALVES FERREIRA - Vistos. O pedido de sobrestamento retro requerido - trinta dias -, ainda não apreciado, já se expirou.
Assim, manifeste-se a parte requerente, em cinco dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. Int. - ADV:
ROSELENA MUNHOZ (OAB 95009/SP)
Processo 0000893-26.2003.8.26.0312 (312.01.2003.000893) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Johnson & Johnson Industria e Comercio Ltda - Vistos. Fls. 231/232: Defiro a pesquisa das três últimas declarações do IRPF do
executado pelo sistema Infojud. Providencie a serventia o necessário. Indefiro a pesquisa Renajud, pois a consulta a banco de
dados de veículos automotores prescinde de autorização judicial. Int. - ADV: PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO (OAB 137599/
SP), ALEXANDRE EINSFELD (OAB 240697/SP)
Processo 0000930-43.2009.8.26.0312 (312.01.2009.000930) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Banco Industrial do Brasil Sa - Vistos. 1.- Recebo o recurso de apelação retro encartado, em seus regulares efeitos. 2.- Intimese a parte contrária para apresentar, dentro do respectivo prazo, as contrarrazões de apelação. 3.- Arbitro os honorários para
a advogada da parte requerente, no percentual de setenta por cento (70%) da tabela de honorários, código 101. Expeça-se
a correlata certidão. 4.- Após, com as formalidades de praxe, subam os autos a segunda instância. Int. - ADV: CAROLINA
DE ROSSO AFONSO (OAB 195972/SP), DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (OAB 162539/SP), CRISTIANE HEDJAZI
LARAGNOIT (OAB 194625/SP)
Processo 0000989-89.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000989) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Sabesprevfundação
Sabesp de Seguridade Social - Vistos. Ante a certidão retro - trânsito em julgado da decisão prolatada -, manifeste-se a parte
vencedora, em cinco dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. No silêncio, aguarde-se provocação.
Prazo: trinta dias. Permanecendo o silêncio, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV:
JULIANO SARMENTO BARRA (OAB 183411/SP), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL (OAB 182304/SP),
SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0001014-10.2010.8.26.0312 (312.01.2010.001014) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Hilmar Ribeiro da Silva Oliveira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Primeiramente, quanto a petição e
documentos retro juntados, manifeste-se a parte requerente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: VANESSA ROSSANA
FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP), CARLOS ALBERTO HEILMANN (OAB 244883/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB
38715/PR)
Processo 0001066-64.2014.8.26.0312 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP - Vistos. O pedido de sobrestamento retro requerido - noventa dias -, ainda não apreciado, já
se expirou. Assim, manifeste-se a parte exequente, em cinco dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito.
Int. - ADV: MARCELO YUITI HAMANO (OAB 223475/SP)
Processo 0001191-03.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001191) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Fundação Hermínio Ometto - Vistos. Defiro o pedido retro. Providencie a serventia, por meio eletrônico. Int. - ADV: DAIRUS
RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0001201-47.2012.8.26.0312 (312.01.2012.001201) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio
Ometto - Vistos. Reconsidero o despacho de fls.66, item 02. Realize-se a consulta, por meio eletrônico. Int. - ADV: DAIRUS
RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0001364-90.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001364) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.F. - Vistos. Primeiramente,
diante da informação de fls.48, informa a parte requerente, em cinco dias, quem exerce a guarda de fato do menor. Após,
conclusos para saneamento. Int. - ADV: VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP), SONIA MARCIA HASE
DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)
Processo 0001452-31.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001452) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco do Brasil Sa Vistos. Fls.50 - Comprove-se o alegado, eis que o banco requerente nem retirou o alvará expedido, nos termos do despacho de
fls.43. Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0001468-14.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - SILVANA CABRAL SILVA
- Vistos. Concedo a parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Necessário, primeiramente, requerimento
administrativo perante a requerida. Nesse sentido: “Conforme recente decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “em
regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente
na esfera administrativa” (REsp 1310042, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, j. 15.05.2012). Ainda de acordo
com tal decisão, baseando-se em informação estatística fornecida no site do INSS, “a cada dez processos apresentados no
Poder Judiciário, sem submissão anterior ao INSS, seis poderiam ter sidos concedidos administrativamente”, de modo que “o
Poder Judiciário está assumindo, ao afastar a obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo, atividade de natureza
administrativa, transformando-se, metaforicamente é claro, em agência do INSS”. “Na mesma linha, já decidiu o TRIBUNAL
FEDERAL DA TRERCEIRA REGIÃO que “o interesse de agir surge no momento da recusa do recebimento do requerimento
administrativo ou, se recebido, não for apreciado no prazo de quarenta e cinco dias, conforme artigo 41, parágrafo sexto, da Lei
nº 8.213/91, ou for indeferido” (AI AGRAVO DE INSTRUMENTO 432720, SÉTIMA TURMA, 13/022012, DESEMBARGADORA
FEDERAL LEIDE POLO”. A referida norma restou revogada pela Lei nº 11.430/2006. Porém, permanece razoável ter o prazo de
quarenta e cinco dias como adequado para se obter uma resposta administrativa. Assim, no prazo de dez dias, formule a parte
autora requerimento administrativo, comprovando-se nos autos. Comprovado, aguarde-se o desfecho. Prazo: quarenta e cinco
dias. Após, conclusos. Int. - ADV: EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP), GILSON LUIZ LOBO (OAB 246010/
SP)
Processo 0001479-77.2014.8.26.0312 - Interdição - Tutela e Curatela - V.L.M. - Vistos. Acerca da cota retro do Ministério
Público, manifeste-se a parte requerente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: ROSELENA MUNHOZ (OAB 95009/
SP)
Processo 0001487-54.2014.8.26.0312 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F.R. - D.N.R.J. - Vistos. Arquivemse estes autos, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP),
CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP)
Processo 0001531-39.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - LENEU LOPES DE LARA - Vistos.
1.- Concedo ao requerente os benefícios das gratuidade de justiça. Anote-se. 2.- Abra-se vista dos autos a parte requerida para
responder, dentro do respectivo prazo, salientando que esse procedimento visa à celeridade processual. Int. - ADV: CELIANE
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SUGUINOSHITA (OAB 270787/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP)
Processo 0001554-53.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001554) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Paulo Adriano da Cunha - Banco Itaucard SA - Vistos. 1.- Especifiquem as partes, justificando a pertinência, quais as provas
que pretendem produzir. Prazo: cinco dias. 2.- Informem as partes, em igual prazo, se têm interesse em transigir, facultando-se,
desde já, a exposição, por escrito, dos termos da avença que desejam. 3.- Não havendo interesse, venham os autos conclusos
para os fins do artigo 331, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
(OAB 278281/SP), HELIO DA SILVA CHIN LEMOS (OAB 337020/SP)
Processo 0001575-92.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - ALICE DELONHESE PEREIRA e
outro - Vistos. O pedido de sobrestamento retro requerido - trinta dias -, ainda não apreciado, já se expirou. Assim, manifeste-se
a parte requerente, em cinco dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. Int. - ADV: ROSELENA MUNHOZ
(OAB 95009/SP)
Processo 0001592-75.2007.8.26.0312 (312.01.2007.001592) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Vistos. Defiro o pedido de suspensão retro requerido. Aguarde-se em cartório. (180 DIAS) Int. ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), DARIO BRAZ
DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)
Processo 0001683-34.2008.8.26.0312 (312.01.2008.001683) - Execução de Alimentos - Alimentos - T.S.S. e outro - Vistos.
Acerca dos documentos retro juntados, manifeste-se a parte exequente. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: GERSON
VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 289452/SP)
Processo 0001734-79.2007.8.26.0312 (312.01.2007.001734) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ester
de Oliveira Pinheiro de Souza e outros - Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda - Sul América Seguros - Vistos. Ante
a certidão retro, aguarde-se provocação da parte exequente. Prazo: trinta dias. No silêncio, arquivem-se estes autos. Anoto,
por oportuno, que a determinação de arquivamento encontra respaldo em parecer formulado pelo MM. Juiz Ricardo Cintra
Torres de Carvalho, o qual veio a ser aprovado pelo Exmo. Sr. Dr. Corregedor Geral a Justiça, restando clara a distinção entre
arquivamento e extinção de processos, ao assim se manifestar: “Quanto ao arquivamento cumpre não confundir determinações
de caráter jurisdicional (a extinção do feito) com determinações de caráter administrativo (a ida ao arquivo). Para o Juiz, em
termos administrativos, há processos que tem andamento e processos que não tem andamento; não há um terceiro tipo, e se
os processos não tem andamento (seja pela razão que for) não há diferença se eles aguardam na prateleira do Cartório ou
na prateleira do Arquivo, já que a diferença entre elas é meramente geográfica e não interfere com os direitos e obrigações
discutidos nos autos. Caso não tenham sido extintos, e voltem a ter andamento serão desarquivados e remetidos ao Cartório
de origem para as determinações cabíveis. Tal determinação (“aguarde-se provocação no arquivo”) não interfere com qualquer
direito das partes e permitirá que permaneçam em Cartório somente os feitos que estejam em andamento real.” (Comunicado
nº. 328/91 da C.G.J). Prossegue o ilustre Magistrado exemplificando, inclusive, as execuções, as quais, embora sem andamento
não são extintas, mas sim arquivada. Int. - ADV: SELMA MARIA CONSTANCIO (OAB 166116/SP), AFRANIO TADEU RAMOS
CAMARGO (OAB 4488/SC), FABIO VICENTE DA SILVA (OAB 161066/SP), DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RUBINIAK (OAB
244445/SP), ALBERTO MARCIO DE CARVALHO (OAB 299332/SP), GIORGINA WEHMUTH (OAB 9838/SC), PABLO BUOGO
(OAB 19207/SC)
Processo 0001761-18.2014.8.26.0312 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T.F.N. e outro - T.H.N. - Vistos. Ante
a certidão de fls.58, decline o advogado da parte requerente, em cinco dias, o atual endereço de sua constituinte. Int. - ADV:
CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP), RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP)
Processo 0001783-81.2011.8.26.0312 (312.01.2011.001783) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Miranda Muniz
Guilherme - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1.- Ciência às partes do retorno dos autos do tribunal e dos termos
do venerando acórdão. 2.- Manifeste-se a parte vencedora, em cinco dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que
de direito. Após, conclusos. Int. - ADV: LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP), MARIA LUIZA GONÇALVES ARTEIRO
(OAB 252374/SP), RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP)

LEME
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LEME EM 11/01/2016
PROCESSO :0000041-27.2016.8.26.0318
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Valdir de Sousa Silva
RECLAMADO : Messias
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000045-64.2016.8.26.0318
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Luiz Carlos Bezerra
RECLAMADO : Fabio Luis Rodrigues
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000049-04.2016.8.26.0318
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Antonio Vicente Teixeira
RECLAMADO : Isaurino de Carvalho Oliveira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0000050-86.2016.8.26.0318
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Angela Maria de Moraes Adami
RECLAMADO : Santander Financiamentos ( Aymore Credito Financiamento e Inv S.A)
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000051-71.2016.8.26.0318
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Hugo César Felizatti
RECLAMADO : Sony Brasil Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000034-18.2016.8.26.0318
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R.L.G.
ADVOGADO : 247209/SP - Lilian Molinari Tufanin
REQDA
: M.P.G.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000027-26.2016.8.26.0318
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
HERDEIRA
: Ariane Cristina Bruner Passos
ADVOGADO : 33083/SP - Jose Edelvais Camillo de Moraes
REQTE
: Maria Celina de Godoi Bruner
ADVOGADO : 33083/SP - Jose Edelvais Camillo de Moraes
REQDO
: Lauro Bruner
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000030-78.2016.8.26.0318
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: R.B.M.
ADVOGADO : 217746/SP - Flavia de Moraes Canata Martim
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000031-63.2016.8.26.0318
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: S.C.M.S.
ADVOGADO : 225055/SP - Pricila Pavezzi Pinto
EXECTDO
: A.G.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000055-11.2016.8.26.0318
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rodrigo Carlos Hernandes
RECLAMADO : Rosa
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000052-56.2016.8.26.0318
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.J.H.
RECLAMADA : M.R.P.H.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000034-35.2016.8.26.0318
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria de Lourdes Gomes Barbosa Fernandes
REQDO
: EVERALDO LOPES
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000059-48.2016.8.26.0318
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: P.A.A.
REQDO
: D.A.S.M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000060-33.2016.8.26.0318
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: M.S.
REQDO
: M.R.M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000040-25.2016.8.26.0318
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: C.M.S.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

375

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

376

ADVOGADO : 297719/SP - Caio Bertoloti de Oliveira
REQDO
: R.J.S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000043-77.2016.8.26.0318
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.C.S.G.S.
ADVOGADO : 341305/SP - Lucas Sachi
REQDO
: C.H.C.S.
VARA:3ª VARA CÍVEL

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO MÁRCIO MENDES PICOLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIMONE APARECIDA FRANCO DA SILVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0009833-73.2014.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Construir Locadora de Equipamentos
Ltda. - ME - Consórcio Etanol - 1) Vista dos autos ao autor para retirar precatórias para intimação das testemunhas Josiel
Braga, Antônio Gilvan Cavalcanti e Abdo Ramadam, instruir e comprovar a distribuição no prazo legal. 2) Vista dos autos ao
requerido para retirar precatória para intimação requerente, instruir e comprovar a distribuição no prazo legal. - ADV: CARLOS
ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), JORGE YAMADA JÚNIOR (OAB 201037/SP), GUSTAVO GONÇALVES
GOMES (OAB 266894/SP), ISMAEL MOISES DE PAULA JUNIOR (OAB 261344/SP), MIRIAM DALILA LOFFLER DE SOUZA
(OAB 274699/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LEME EM 11/01/2016
PROCESSO :0000032-42.2016.8.26.0552
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 159/2016 - Leme
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.V.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000031-57.2016.8.26.0552
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 163/2016 - Leme
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: I.C.O.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000042-12.2016.8.26.0318
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 74/2016 - Leme
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.F.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000043-94.2016.8.26.0318
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 7948/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.C.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000044-79.2016.8.26.0318
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 15/2016 - Leme
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO

:0010522-69.2004.8.26.0318
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CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
IP
: 311/2004 - Leme
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Alexandro Rogerio Zaccariotto
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000015-29.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 747/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000016-14.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 751/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : I.M.M.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000019-66.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 759/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000022-21.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000023-06.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 749/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000024-88.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 767/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000025-73.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 770/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000026-58.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 776/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : P.S.C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000027-43.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: ‘778/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000028-28.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 775/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000029-13.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 41/2015 - Santa Cruz da Conceicao
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO

:0000030-95.2016.8.26.0318
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CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 754/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000031-80.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 760/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000032-65.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 763/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000033-50.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 766/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000037-87.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 748/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000038-72.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 755/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.A.S.J.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000039-57.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 779/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0007922-24.2015.8.26.0566
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: E.F.P.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000048-19.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
TC : 287/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.L.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000056-93.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 764/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.S.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000057-78.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 752/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: B.R.N.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000058-63.2016.8.26.0318
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 786/2015 - Leme
AUTOR
: J.P.
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VARA:VARA CRIMINAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINALJUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0197/2015
Processo 0000004-45.2014.8.26.0552 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas LUIZ JOSE DA SILVA - Vistos. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. A despeito das alegações defensivas, não
vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, inc. I a IV, do CPP (existência manifesta de
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade), motivo pelo qual ratifico o
recebimento da denúncia. Em consequência, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 04 de fevereiro de
2016, às 16h30min. Ao Oficial de Justiça para intimar o réu e testemunha da data da audiência. Ao Comandante da Policia Militar
de Leme, requisitando os policiais militares Dálton da Silva Porto e Edson Marcos Farias Santos para a audiência designada.
Servirá o presente por cópia digitada, como MANDADO E OFICIO. Intime-se. - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES
(OAB 224723/SP)
Processo 0000013-07.2014.8.26.0552 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - DAIANE CRISTINA DE ANANIAS
SILVA - Vistos. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. A despeito das alegações defensivas, não vislumbro nenhuma
das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, inc. I a IV, do CPP (existência manifesta de causa excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade), motivo pelo qual ratifico o recebimento da denúncia.
Em consequência, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 15 de fevereiro de 2016, às 14h30min.
Ao Oficial de Justiça para intimar o réu, vítimas e testemunhas da data da audiência. Ao Comandante da Guarda Municipal,
requisitando os GMs para a audiência designada. Servirá o presente por cópia digitada, como MANDADO E OFÍCIO. Intime-se.
- ADV: ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI (OAB 178743/SP)
Processo 0000016-25.2015.8.26.0552 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - JOÃO PAULO DIAS e
outro - Acolho as razões Ministeriais para o fim de designar audiência para o dia 02 de fevereiro de 2016, às 16h20min com o fito
de proceder ao re-interrogatório do acusado. Providencie-se o necessário. Ciência ao M.P.. - ADV: JOSÉ ERNESTO JARDIM
JÚNIOR (OAB 189267/SP)
Processo 0000028-62.2015.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Douglas Henrique Ribeiro de Souza - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR DOUGLAS HENRIQUE
RIBEIRO DE SOUZA como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade. Transitado em julgado,
expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral
para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República. Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP’s,
nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da
gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso. Declaro o perdimento de bens e valores eventualmente apreendidos
em favor da União, nos termos do art. 63, parágrafo 1º da Lei nº 11.343/06, se o caso. Defiro a incineração, se o caso,
observados os requisitos legais. Arbitro honorários ao(s) patrono(s) nomeado(s) no máximo permitido na Tabela. Expeça-se
certidão oportunamente. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO SARDINHA PULZ (OAB 307558/SP)
Processo 0000034-69.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Bruno Medeiros Rauter - Isto posto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar BRUNO MEDEIROS RAUTER como incurso no art. 157, caput do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, em regime
fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão da pena privativa de
liberdade. Fixo o valor de dois salários mínimos (atualizados da data do delito) em favor do ofendido, nos termos do art. 387,
inciso IV do Código de Processo Penal. Condeno o réu no pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP’s, nos termos da
Lei 11.608/2003, salvo se beneficiário da gratuidade da justiça que fica deferida neste ato, se o caso. Certificado o trânsito em
julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva (art. 674 do CPP), lance o nome do réu no rol dos culpados (art. 393, inc. II do
CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal
(art. 15, inc. III da CF/88). Arbitro honorários advocatícios no máximo da Tabela. Expeça-se certidão oportunamente. P.R.I.C. ADV: ALEX DONISETI DE LIMA (OAB 263315/SP)
Processo 0000059-19.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Pablo Roberto dos Reis - Recebo
o recurso de apelação de f. 126. Processe-o. Intime-se a defensora para que compareça em cartório para assinatura do termo
de compromisso de defensor dativo. Dispensada a formação dos autos suplementares, nos termos do artigo 102, III da Normas
de Serviço, certificando-se que os dados do feito foram corretamente lançados no S.A.J.. Certifique-se, outrossim, quanto a
regularidade da numeração das folhas dos autos e sobre eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da
data da intimação às partes da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até a data em que foi protocolada
a petição que contém o recurso, com as especificações motivações respectivas, nos termos do inciso II, do artigo 102, das
N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro, em cumprimento ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais registros de audiência por
meio audiovisual se encontram em perfeito estado. Após, com as cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça
do Estado Seção de Direito Criminal (1ª a 16ª Câmaras), com a observação que o termo final da prescrição, observando-se a
pena aplicada, dar-se-á em 15/11/2027. Anote-se. INTIMAÇÃO DA DEFENSORA PARA APRESENTAR RAZÕES DE RECURSO,
NO PRAZO DE 8 DIAS, BEM COMO ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO DE DEFENSOR DATIVO. - ADV: CYNTHIA FARIA
DIAS LANDGRAF (OAB 116693/SP)
Processo 0000078-65.2015.8.26.0552 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR JOÃO BATISTA DA
SILVA SANTANA como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 05(cinco) anos, 10(dez) meses e 583(quinhentos
e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade. Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento
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definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso
III do art. 15 da Constituição da República. Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP’s, nos termos do artigo 4º, inciso III,
item 5, §9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica
deferida neste ato, se o caso. Declaro o perdimento de bens e valores eventualmente apreendidos em favor da União, nos
termos do art. 63, parágrafo 1º da Lei nº 11.343/06, se o caso. Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais.
Arbitro honorários ao(s) patrono(s) nomeado(s) no máximo permitido na Tabela. Expeça-se certidão oportunamente. P.R.I.C. ADV: PAULO ROBERTO CHRISTOFOLETTI (OAB 248287/SP)
Processo 0000177-92.2014.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- Jean Lima Lopes - Intimação do defensor de que foi expedida certidão de honorários, a qual encontra-se disponível para
impressão no site do TJ. - ADV: PAULO ARANHA PEIXE (OAB 11481/SP)
Processo 0000192-04.2015.8.26.0552 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - Gabriel Nogueira - - Walter Carlos Santos
Ferreira - Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o condão de afastar
os elementos informativos de Inquérito Policial, pois dependem de dilação probatória e são atinentes ao mérito da causa.
Inaplicável, pelo que até agora dos autos constam, a aplicação do princípio da insignificância, visto que os bens subtraídos
são de valor relevante, tendo-se por base a sociedade e a situação econômica nacional atual. Intime(m)-se o(a, os, as)
acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na sala de audiências no endereço supra,
no dia 22 de fevereiro de 2016 às 15h, para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Providencie-se o
necessário. Consigno que os memoriais deverão ser apresentados em audiência, oralmente, por escrito ou em “pen drive”.
Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o
seu respeitável cumpra-se, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Cobrem-se eventuais
laudos e certidões faltantes. Ciência ao Ministério Público. - ADV: CAROLINA ZANI JORGE VIOLA (OAB 265986/SP), MAURI
APARECIDO ZANELLI (OAB 328251/SP)
Processo 0000403-63.2015.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins FHAGNER SILVA SIMOES - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar FHAGNER SILVA SIMOES como
incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 33, caput e § 1º, inciso II, c.c. art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na
forma do art. 69 do Código Penal às penas de 11(onze) anos, 04(quatro) meses e 02(dois) dias de reclusão e 1134(hum mil
cento e trinta e quatro) dias-multa, no mínimo legal e de 01(um) ano de detenção e 10(dez) dias-multa, no mínimo legal, em
regime fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão da pena privativa
de liberdade. Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e
comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República. Condeno o réu
no pagamento de 100 UFESP’s, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro
de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso. Declaro o perdimento de bens
e valores eventualmente apreendidos em favor da União/SENAD, nos termos do art. 63, parágrafo 1º da Lei nº 11.343/06,
se o caso. Oficie-se ao SENAD, a fim de que manifeste sobre interesse nos bens apreendidos, em dez dias, considerado o
silêncio anuência tácita à destruição destes, o que fica deferida. Providencie-se o necessário. Defiro a incineração das drogas
apreendidas, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso. Arbitro honorários ao(s) patrono(s) nomeado(s) no máximo
permitido na Tabela. Expeça-se certidão oportunamente. P.R.I.C. - ADV: RITA DE CÁSSIA SUNDFELD SPIGA REAL (OAB
170983/SP)
Processo 0000792-48.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RODRIGO APARECIDO MOREIRA
DA SILVA - Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar RODRIGO APARECIDO MOREIRA DA SILVA, como
incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05(cinco) anos e 04(quatro)meses de reclusão e 13(treze)diasmulta, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e a suspensão da pena privativa de liberdade. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos ao ofendido (art. 387,
inciso IV do Código de Processo Penal), porquanto não há prova cabal dos prejuízos por este suportados. No entanto, poderá
se valer da esfera cível para tanto. Condeno o réu no pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP’s, nos termos da
Lei 11.608/2003, salvo se beneficiários da gratuidade da justiça que fica deferida neste ato, se o caso. Certificado o trânsito em
julgado, expeçam-se guias de recolhimento (art. 674 do CPP), lance o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP)
e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art.
15, inc. III da CF/88). Fixo os honorários advocatícios do(a)(s) patrono(a)(s) da(s) parte(s) assistida(s), no máximo permitido
pela Tabela do Convênio DEFENSORIA/OAB, pela atuação nestes autos. Expeça(m)-se certidão(ões) oportunamente. P.R.I.C.
- ADV: TEREZINHA CRISTINA KAWAMURA TAKAHASHI (OAB 156096/SP)
Processo 0000917-84.2015.8.26.0457 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - O.C.C. - M.G.S.C. - - M.G.S.C. Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o condão de afastar os elementos
informativos de Inquérito Policial, pois dependem de dilação probatória e são atinentes ao mérito da causa. Intime(m)-se
o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na sala de audiências no
endereço supra, no dia 18 de fevereiro de 2016, às 17 horas. , para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.
Providencie-se o necessário. Consigno que os memoriais deverão ser apresentados em audiência, oralmente, por escrito ou
em “pen drive”. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que
após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Cobrem-se
eventuais laudos e certidões faltantes. Com relação ao pedido de liberdade provisória, inalterada a situação fática ensejadora da
prisão preventiva, especialmente porque o acusado, embora advertido das medidas protetivas impostas, manteve contato com
a vítima, desobedecendo ordem judicial, o que demonstra não ser digno a confiança do Juízo. Ciência ao Ministério Público.
INTIMAÇÃO dos defensores de que foi expedida Carta Precatória para a comarca de Pirassununga, SP, visando a inquirição da
vítima e testemunha de acusação. - ADV: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI (OAB 341073/SP)
Processo 0001269-71.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - L.M.A. - INTIMAÇÃO
DA DEFESA PARA QUE APRESENTE MEMORIAIS DENTRO DO PRAZO DE 05 DIAS. - ADV: MARCEL ALVES GALANTE (OAB
331483/SP)
Processo 0002047-75.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - HUGO RODRIGUES - Retifique(m)se a(s) guia(s) de recolhimento provisória(s), bem como oficie-se à V.E.C. a(s) competente comunicando o V. Acórdão e
encaminhando as peças faltantes. Expeçam-se os ofícios de comunicação. Por fim, nos termos do Provimento 11/2015, que
altera a redação do artigo 479 e 482 das N.S.C.G.J., proceda-se ao cálculo da multa lançando-se no sistema. Intime-se o
acusado a proceder ao pagamento do valor apurado, acrescido do valor correspondente às custas processuais(100 UFESPs)
no prazo de quinze dias, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa. Outrossim requisite-se ao Sr. Oficial de Justiça seja o
sentenciado ser instado a fornecer o número de seu CPF, certificando-se. - ADV: JOSE LUIS STEPHANI, MARCOS VASCO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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MOLINARI (OAB 264989/SP)
Processo 0002309-25.2014.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Decorrente de Violência Doméstica - R.S. - Intime-se
o defensor para no prazo legal apresentar razões de recurso. - ADV: DENIS FELIPE CREMASCO (OAB 217727/SP)
Processo 0002468-31.2015.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Fabiano
Reinaldo Salvador - DECISÃO Processo nº:0002468-31.2015.8.26.0318 Classe - AssuntoAuto de Prisão Em Flagrante Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autor:Justiça Pública Réu:Fabiano Reinaldo Salvador Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana
Barrea Vistos. Recebo o recurso de apelação de f. 92. Processe-o. Intime-se o defensor para que compareça em cartório
para assinatura do termo de compromisso de defensor dativo nos termos do artigo 438 das N.S.C.G.J.. Dispensada a formação
dos autos suplementares, nos termos do artigo 102, III da Normas de Serviço, certificando-se que os dados do feito foram
corretamente lançados no S.A.J.. Certifique-se, outrossim, quanto a regularidade da numeração das folhas dos autos e sobre
eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da data da intimação às partes da sentença ou do despacho
que provocou o inconformismo, até a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações
motivações respectivas, nos termos do inciso II, do artigo 102, das N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro, em cumprimento
ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais registros de audiência por meio audiovisual se encontram em perfeito estado. Expeça-se
guia de recolhimento provisória e após, com as cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça do Estado Seção
de Direito Criminal (1ª a 16ª Câmaras), com a observação que o termo final da prescrição, observando-se a pena aplicada, darse-á em 09/12/2027. Anote-se. Leme, 16 de dezembro de 2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA
LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MARCEL ALVES GALANTE (OAB 331483/SP)
Processo 0002828-63.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - BRUNO HENRIQUE BISPO - RAFAEL DA SILVA GONÇALVES - Nota de cartorio: Designo audiência em continuação para o dia 19 de fevereiro de 2016,
às 14h30min. Expeça-se mandado de intimação. Requisitem-se os réus e a testemunha, se necessário, a testemunha Solange
Cardoso de Moraes e de-se vista ao Órgão do Ministério Público para manifestação quanto a vítima não localizada. Saem os
presentes intimados. NADA MAIS. - ADV: DALTON FERNANDO BOVO (OAB 199521/SP), MARIANA MARTINS DA COSTA
(OAB 321593/SP)
Processo 0003898-18.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - Gleizer Huheigan Nunes
Velasco - Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o condão de afastar
os elementos informativos de Inquérito Policial, pois dependem de dilação probatória e são atinentes ao mérito da causa.
Intime(m)-se o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na sala de
audiências no endereço supra, no dia 25 de fevereiro de 2016 às 17 horas, para audiência de instrução, interrogatório, debates
e julgamento. Providencie-se o necessário. Consigno que os memoriais deverão ser apresentados em audiência, oralmente, por
escrito ou em “pen drive”. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência
que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Cobremse eventuais laudos e certidões faltantes. Ciência ao Ministério Público. - ADV: INAIARA TEREZA HILDEBRAND (OAB 329349/
SP), SERGIO MARQUES DE SOUZA (OAB 194876/SP), JOSÉ ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP)
Processo 0004205-69.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - VAGNER ROGERIO QUIRINO - JOÃO RICARDO BARCELOS - Intimação de que foi expedida Carta Precatória à VD de Itirapina, visando a inquirição da vítima
e interrogatório dos réus e comarca de Rio Claro, visando a inquirição das testemunhas de defesa. Intimação da defensora,
Dra. Anna Paula, que a certidão de honorários encontra-se à disposição para impressão no site do Tribunal de Justiça. - ADV:
ANNA PAULA HABERMANN MACARENCO (OAB 265226/SP), GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO (OAB 189249/
SP)
Processo 0004304-73.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher A.J.C.S. - Intime-se a defesa para que se manifeste sobre a não localização da testemunha de defesa Antonio Genilson Sousa
Soares(f. 78), em três dias, sob pena de preclusão. - ADV: JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP)
Processo 0004671-97.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - JULIO CESAR DA SILVA BARBOZA e
outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE denúncia para condenar JÚLIO CÉSAR DA SILVA BARBOZA à pena de reclusão,
pelo prazo de 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, bem como a 18 (dezoito) dias-multa,
fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 157, §2º, inciso
II, do Código Penal. Presentes os requisitos e pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a
garantia ordem pública e de aplicação da lei penal, finalidade útil do processo, denego ao(s) réu(s) o direito de apelar(em) em
liberdade. Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra(m) recolhido(s). Isso porque a preservação da ordem
pública não se restringe às medidas preventivas do surgimento de conflitos e tumultos, da reiteração da conduta delitiva, mas
abrange a também a promoção das providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao
aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência. O requisito da
prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando
a sanção devida a quem é considerado autor da infração penal. Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas
processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50. Oportunamente, com o trânsito em julgado,
procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal
Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório. Arbitro os honorários advocatícios do defensor nomeado no valor máximo
previsto na Tabela do Convênio DPE/OAB para essa espécie e etapa procedimentais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se. - ADV: ROSELY APARECIDA CAETANO (OAB 111655/SP)
Processo 0004813-77.2009.8.26.0318 (318.01.2009.004813) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - Claudio
Pereira dos Santos - DECISÃO Processo nº:0004813-77.2009.8.26.0318 Classe - AssuntoAção Penal - Procedimento Ordinário
- Estupro Autor:Justiça Publica Réu:Claudio Pereira dos Santos Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Barrea Vistos. Recebo o
recurso de apelação interposto a f. 249. Dê-se vista ao Ministério Público para oferta de razões do recurso de f. 244, após à
defesa para razões e contrarrazões, retornando ao Ministério Público. Dispensada a formação dos autos suplementares, nos
termos do artigo 102, III da Normas de Serviço, certificando-se que os dados do feito foram corretamente lançados no S.A.J..
Certifique-se, outrossim, quanto a regularidade da numeração das folhas dos autos e sobre eventuais suspensões de expediente
havidas no período que vai da data da intimação às partes da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até
a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações motivações respectivas, nos termos do
inciso II, do artigo 102, das N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro, em cumprimento ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais
registros de audiência por meio audiovisual se encontram em perfeito estado. Expeça-se guia de recolhimento e após, com as
cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça do Estado Seção de Direito Criminal (1ª a 16ª Câmaras), com a
observação que o termo final da prescrição, observando-se a pena aplicada, dar-se-á em 11/11/2035. Anote-se. Leme, 10 de
dezembro de 2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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À MARGEM DIREITA - ADV: REINALDO MOREIRA (OAB 232113/SP)
Processo 0004834-77.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - JUNIO GLEISSON JOSE SOARES
GONÇALVES - Vistos. Recebo o recurso de apelação de f. 121. Processe-o. Intime-se a defensora dativa a comparecer em
cartório para assinatura de termo de compromisso de defensor dativo, nos termos do artigo 438 das N.S.C.G.J.. Dispensada
a formação dos autos suplementares, nos termos do artigo 102, III da Normas de Serviço, certificando-se que os dados do
feito foram corretamente lançados no S.A.J.. Certifique-se, outrossim, quanto a regularidade da numeração das folhas dos
autos e sobre eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da data da intimação às partes da sentença
ou do despacho que provocou o inconformismo, até a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as
especificações motivações respectivas, nos termos do inciso II, do artigo 102, das N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro,
em cumprimento ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais registros de audiência por meio audiovisual se encontram em perfeito
estado. Expeça-se a guia de recolhimento provisória e após, com as cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal
de Justiça do Estado Seção de Direito Criminal (1ª a 16ª Câmaras), com a observação que o termo final da prescrição,
observando-se a pena aplicada, dar-se-á em 22/11/2021. Anote-se. Leme, 27 de novembro de 2015. DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: INAIARA TEREZA
HILDEBRAND (OAB 329349/SP)
Processo 0005342-86.2015.8.26.0318 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 00048535020148260038
- Vara Criminal de Araras) - WILLIAN FELIPE PINHEIRO - Nota de Cartorio: Vistos. Designo audiência para cumprimento
do ato deprecado para o dia 01 de fevereiro de 2016, às 15h45min. Comunique-se ao juízo deprecante. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIA: Fica desde já Vossa
Senhoria cientificado(a)(s) de que poderá(ão) vir a ser(em) condenado(s) ao pagamento da multa prevista no art. 458 do CPP
e ser(em) processado(s) por desobediência, se deixar(em) de comparecer sem motivo justificado, implicando, ainda, em ser(m)
conduzido(s) coercitivamente por Oficial de Justiça deste Juízo, ou pela polícia (conforme arts. 218 e 219 do CPP). - ADV:
FERNANDA MARIA ZICHIA ESCOBAR (OAB 124385/SP)
Processo 0005342-86.2015.8.26.0318 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 00048535020148260038
- Vara Criminal de Araras) - WILLIAN FELIPE PINHEIRO - Nota de Cartorio: Vistos. Designo audiência para cumprimento
do ato deprecado para o dia 01 de fevereiro de 2016, às 15h45min. Comunique-se ao juízo deprecante. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIA: Fica desde já Vossa
Senhoria cientificado(a)(s) de que poderá(ão) vir a ser(em) condenado(s) ao pagamento da multa prevista no art. 458 do CPP
e ser(em) processado(s) por desobediência, se deixar(em) de comparecer sem motivo justificado, implicando, ainda, em ser(m)
conduzido(s) coercitivamente por Oficial de Justiça deste Juízo, ou pela polícia (conforme arts. 218 e 219 do CPP). Leme, 23 de
outubro de 2015. - ADV: FERNANDA MARIA ZICHIA ESCOBAR (OAB 124385/SP)
Processo 0005633-67.2007.8.26.0318 (318.01.2007.005633) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Atentado Violento ao
Pudor - O.L. - Ante o exposto, JULGO O PEDIDO para CONDENAR OSVALDO LINS como incurso no art. 214 c.C. Art. 224, “b”
e “c”, todos do Código Penal c.c. art. 9º da Lei nº 8.072/90, à pena de 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Certificado o trânsito em julgado,
expeça-se guia de recolhimento (art. 674 do CPP), lancem o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se
à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da
CF/88). - ADV: PATRICIA MORAES (OAB 259248/SP)
Processo 0006064-23.2015.8.26.0318 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 00037723620158260457
- 1ª Vara Judicial de Pirassununga) - Justiça Pública - CAIO SANTOS DA CAMPO e outros - Vistos. Designo audiência para
cumprimento do ato deprecado para o dia 22 de fevereiro de 2016, às 16h30min. Comunique-se ao juízo deprecante. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIA: Fica desde
já Vossa Senhoria cientificado(a)(s) de que poderá(ão) vir a ser(em) condenado(s) ao pagamento da multa prevista no art. 458
do CPP e ser(em) processado(s) por desobediência, se deixar(em) de comparecer sem motivo justificado, implicando, ainda,
em ser(m) conduzido(s) coercitivamente por Oficial de Justiça deste Juízo, ou pela polícia (conforme arts. 218 e 219 do CPP). ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP), JOSE ROBERTO CHRISTOFOLETTI (OAB 68444/SP)
Processo 0006580-03.2014.8.26.0472 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Alex Ferreira Dutra e outro - Recebo
o recurso de apelação interposto pela defesa do corréu Alex. Processe-o. Sem prejuízo, aguarde-se a intimação do réus da
sentença, cobrando-se, se o caso. - ADV: LUIZA ELAINE DE CAMPOS (OAB 162404/SP)
Processo 0008276-51.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Valdir da Silva - Vistos. Recebo os
recursos de apelação de f. 165 e 177. Processe-os. Dispensada a formação dos autos suplementares, nos termos do artigo
102, III da Normas de Serviço, certificando-se que os dados do feito foram corretamente lançados no S.A.J.. Certifique-se,
outrossim, quanto a regularidade da numeração das folhas dos autos e sobre eventuais suspensões de expediente havidas
no período que vai da data da intimação às partes da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até a data em
que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações motivações respectivas, nos termos do inciso II, do
artigo 102, das N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro, em cumprimento ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais registros de
audiência por meio audiovisual se encontram em perfeito estado. F. 176 - Expeça-se certidão de honorários na proporção da
atuação da defensora. Após, com as cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça do Estado Seção de Direito
Criminal (1ª a 16ª Câmaras), com a observação que o termo final da prescrição, observando-se a pena aplicada, dar-se-á em
18/11/2023. Anote-se. INTIMAÇÃO DA DEFENSORA PARA APRESENTAR RAZÕES DE APELAÇÃO, NO PRAZO DE OITO
DIAS E CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO QUE A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO NO SITE DO TJ. - ADV: MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ZILO (OAB 69845/SP)
Processo 0008975-18.2009.8.26.0318 (318.01.2009.008975) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Justiça Publica - Carina Gorete da Silva - Saude Publica - Nos termos da certidão de f. 435, que confirma
o indeferimento da revisão criminal, procedidas às devidas anotações, remetam-se ao arquivo. - ADV: JOSE LUIS STEPHANI,
MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP), JOSÉ ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP)
Processo 0009668-65.2010.8.26.0318 (318.01.2010.009668) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado Aldair Vieira Costa - Retifique(m)-se a(s) guia(s) de recolhimento provisória(s) nos termos do artigo 472 e seus parágrafos das
N.S.C.G.J vigentes, oficiando-se à V.E.C. competente, comunicando-se o teor V. Acórdão e encaminhando as peças faltantes.
Expeçam-se os ofícios de comunicação. Tendo em vista que o(s) réu(s) é(são) beneficiário(s) da Justiça Gratuita, posto que
defendido(s) por força do convênio DEFENSORIA/OAB, fica suspensa a cobrança das custas equivalentes a 100 UFESPS, em
atenção ao disposto nos arts. 11 e 12 da Lei 1.060/50. Anote-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe - ADV:
RAFAELA LOPES (OAB 283264/SP)
Processo 0010221-73.2014.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Claudio Cadete Filho - Recebo o recurso de apelação de f. 152. Processe-o. Dispensada a formação dos autos suplementares,
nos termos do artigo 102, III da Normas de Serviço, certificando-se que os dados do feito foram corretamente lançados no S.A.J..
Certifique-se, outrossim, quanto a regularidade da numeração das folhas dos autos e sobre eventuais suspensões de expediente
havidas no período que vai da data da intimação às partes da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até
a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações motivações respectivas, nos termos do
inciso II, do artigo 102, das N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro, em cumprimento ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais
registros de audiência por meio audiovisual se encontram em perfeito estado. Expeça-se guia de recolhimento provisória e
após, com as cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça do Estado Seção de Direito Criminal (1ª a 16ª
Câmaras), com a observação que o termo final da prescrição, observando-se a pena aplicada, dar-se-á em 09/12/2027. Anotese. - ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP), EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP)
Processo 0011646-38.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - JEFFERSON DA SILVA ALVARENGA
- Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o condão de afastar os elementos
informativos de Inquérito Policial, pois dependem de dilação probatória e são atinentes ao mérito da causa. Intime(m)-se
o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na sala de audiências
no endereço supra, no dia 18 de fevereiro de 2016, às 15h30min. , para audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento. Providencie-se o necessário. Consigno que, em havendo tempo hábil, os memoriais deverão ser apresentados em
audiência, oralmente, por escrito ou em “pen drive”. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. Cobrem-se eventuais laudos e certidões faltantes. Ciência ao Ministério Público. DOCUMENTO ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: RAFAELA LOPES
(OAB 283264/SP)
Processo 0012868-41.2014.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Davi Pereira
Viana Brisola - INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA QUE APRESENTE RAZÕES DE APELAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. ADV: GILMAR DOS SANTOS MANO (OAB 186792/SP)
Processo 0012868-41.2014.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Davi Pereira
Viana Brisola - Vistos. Recebo o recurso de apelação de f. 102. Processe-o. Observo que o defensor nomeado ao réu, assinou
o termo de compromisso de defensor dativo, conforme se verifica às fls. 66. Dispensada a formação dos autos suplementares,
nos termos do artigo 102, III da Normas de Serviço, certificando-se que os dados do feito foram corretamente lançados no S.A.J..
Certifique-se, outrossim, quanto a regularidade da numeração das folhas dos autos e sobre eventuais suspensões de expediente
havidas no período que vai da data da intimação às partes da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até
a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações motivações respectivas, nos termos do
inciso II, do artigo 102, das N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro, em cumprimento ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais
registros de audiência por meio audiovisual se encontram em perfeito estado. Expeça-se guia de recolhimento provisória e
após, com as cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça do Estado Seção de Direito Criminal (1ª a 16ª
Câmaras), com a observação que o termo final da prescrição, observando-se a pena aplicada, dar-se-á em 11/10/2021. Anotese. - ADV: GILMAR DOS SANTOS MANO (OAB 186792/SP)
Processo 3001002-19.2013.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M.A.T.S. Retifique(m)-se a(s) guia(s) de recolhimento provisória(s) para nela fazer constar o V. Acórdão e seu transito em julgado,
encaminhando-se as peças faltantes à V.E.C. competente, comunicando-se que, com relação à multa, será observado o
provimento 11/2015 da CGJ. Expeçam-se os ofícios de comunicação. Tendo em vista que o(s) réu(s) é(são) beneficiário(s)
da Justiça Gratuita, posto que defendido(s) por força do convênio DEFENSORIA/OAB, fica suspensa a cobrança das custas
equivalentes a 100 UFESPS, em atenção ao disposto nos arts. 11 e 12 da Lei 1.060/50. Anote-se. Expeça-se certidão de
honorários ao defensor dativo na proporção de sua atuação. Por fim, nos termos do Provimento 11/2015, que altera a redação
do artigo 479 e 482 das N.S.C.G.J., proceda-se ao cálculo da multa lançando-se no sistema. Intime-se o acusado a proceder
ao pagamento do valor apurado, no prazo de quinze dias, a serem contados da data da juntada do mandado/carta precatória
nos autos, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa. Outrossim requisite-se ao Sr. Oficial de Justiça seja o sentenciado ser
instado a fornecer o número de seu CPF, certificando-se. - ADV: ADRIANA DAMAS (OAB 196747/SP)
Processo 3001002-19.2013.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M.A.T.S. Intime-se o defensor do acusado Marcos de que nesta data foi expedida certidão de honorários e que a mesma se encontra
disponibilizada junto ao sistema informatizado. - ADV: ADRIANA DAMAS (OAB 196747/SP)
Processo 3003912-19.2013.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Sergio Camargo Gonçalves - - Paulo Roberto Pereira da Silva - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Retifique(m)-se a(s) guia(s)
de recolhimento com relação ao corréu Sérgio Camargo Gonçalves provisória(s) para nela fazer constar o V. Acórdão e seu
transito em julgado, encaminhando-se as peças faltantes à V.E.C. competente, comunicando-se que, com relação à multa, será
observado o provimento 11/2015 da CGJ. Expeçam-se os ofícios de comunicação. Tendo em vista que Sérgio é beneficiário(s)
da Justiça Gratuita, posto que defendido(s) por força do convênio DEFENSORIA/OAB, fica suspensa a cobrança das custas
equivalentes a 100 UFESPS, em atenção ao disposto nos arts. 11 e 12 da Lei 1.060/50. Anote-se. Com relação ao corréu Paulo,
cumpra-se o determinado no termo de remessa de f. 278. Int. Ciência ao M.P.. - ADV: ANA MARIA LOPES MEDEIROS (OAB
263129/SP), ANDRENILZA APARECIDA B KREMPEL (OAB 90865/SP)
Processo 3007181-66.2013.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - ELIEZER
LOURENÇO DA SILVA - - RAFAEL CRISTIANO ZERBINI TORRES e outros - Vistos. Prisão em flagrante legal, não há que se
falar em relaxamento. Defiro o requerimento do Ministério Público e decreto as prisões preventivas dos indiciados, salientando
que a substituição desta por medida cautelar, neste caso, é ineficiente, já que estão presentes os requisitos legais da prisão
preventiva, nos termos do artigo 312 c.c artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal. Os indiciados foram presos em
flagrante delito pela prática do grave crime de roubo. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com
efeito, os seis indiciados e outros dois indivíduos não identificados entraram em duas propriedades rurais do pequeno município
de Santa Cruz da Conceição para praticarem o assalto. O relato do auto de prisão em flagrante delito demonstra quão grave a
conduta dos meliantes: abordaram as duas famílias durante à noite, armados, trancaram-nas em cômodos e subtraíram vários
objetos. Na fuga, foram surpreendidos pela polícia militar, que fora acionada por uma das vítimas que conseguiu escapar da
ação dos criminosos. Houve troca de tiros. Na Delegacia de Polícia, os acusados foram reconhecidos pelas vítimas. O crime de
roubo é o que mais assusta a sociedade ordeira, e no caso dos autos, por ter sido praticado na pequena cidade de Santa Cruz
da Conceição, município com três mil habitantes, aproximadamente, tomou uma grande proporção, assustando sobremaneira
os munícipes; neste diapasão, a credibilidade da Justiça se apresentaria fragilizada ao permitir que as pessoas que praticam
tal conduta sejam recolocadas dias após de volta ao convívio social. E a ordem pública há de ser resguardada. A forma como
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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o crime foi praticado revela elevada periculosidade dos agentes, destemidos e frios, e é preciso evitar que voltem a atentar
contra o patrimônio e a vida de outros cidadãos. Em liberdade, com sensação de impunidade, encontrarão estímulos para nova
prática delituosa. Além disso, a instrução criminal sequer se iniciou e, portanto, as vítimas ainda não foram ouvidas para que os
acusados sejam submetidos a reconhecimento pessoal; soltos, poderão interferir nesse reconhecimento, evadindo-se do distrito
da culpa ou mesmo molestando os ofendidos e, conseqüentemente, prejudicando a apuração da verdade substancial dos fatos.
Importante ressaltar, ainda, que a custódia cautelar, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo,
permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. Assim, para garantia da ordem pública e, também,
por conveniência da instrução criminal, devem os indiciados permanecerem custodiados. Nestes termos, estando presentes
os requisitos legais, converto a prisão em flagrante em preventiva. Expeça-se mandado de prisão. Int. Ciência ao M.P. - ADV:
EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP)
Processo 3007181-66.2013.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RAFAEL CRISTIANO ZERBINI
TORRES e outros - Nota de cartório: Intime-se o defensor do acusado para comparecer em cartório, a fim de apresentar suas
razões de recurso. - ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINALJUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0000171-28.2015.8.26.0552 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - MAICON VINICIUS GOMES DE
ALBUQUERQUE - - LUIS PAULO GONÇALVES DIAS - Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
condenar MAICON VINICIUS GOMES e LUIS PAULO GONÇALVES DIAS, como incursos no art. 157, parágrafo 2º, inciso II
c.c. art. 61, inciso II, “h” c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, respectivamente às penas de 05(cinco) anos, 03(três)
meses e 06(seis) dias de reclusão e 12(doze) dias-multa, no mínimo legal e de 07(sete) anos, 01(um) mês e 10(dez) dias
de reclusão e 16(dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, ambos, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão da pena privativa de liberdade. Condeno os réus no pagamento
da taxa judiciária no valor de 100 UFESP’s, nos termos da Lei 11.608/2003, salvo se beneficiários da gratuidade da justiça
que fica deferida neste ato, se o caso. Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento (art. 674 do CPP),
lance o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos
enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da CF/88). Declaro o perdimento de bens e valores
eventualmente apreendidos em favor da FUNAD. Oficie-se, a fim de que manifeste sobre interesse nos bens apreendidos, em
dez dias, considerado o silêncio anuência tácita à destruição destes, o que fica deferida. Providencie-se o necessário. Fixo
os honorários advocatícios do(a)(s) patrono(a)(s) da(s) parte(s) assistida(s), no máximo permitido pela Tabela do Convênio
DEFENSORIA/OAB, pela atuação nestes autos. Expeça(m)-se certidão(ões) oportunamente. Comuniquem-se as vítimas acerca
desta sentença. P.R.I.C. - ADV: MARIA JULIA CONSULI MENEZES OTA (OAB 324953/SP), ELLAN RICARDO DA PAIXAO
(OAB 331319/SP), REINALDO MARTINS JUNIOR (OAB 247252/SP)
Processo 0000643-52.2015.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Estevam Eduardo Mendes - Vistos e Examinados. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face do
réu ESTEVAM EDUARDO MENDES, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n°
11.343/06. O réu foi devidamente notificado, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 e apresentou defesa preliminar (fls.
76/80). A denúncia foi devidamente recebida (fl. 90), sendo designada audiência de instrução debates e julgamento. Foram
ouvidas cinco testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do réu. Convertidos os debates em memoriais,
cujos termos antecedem a presente sentença. É, em suma, o relatório. Fundamento e Decido. Ab initio constato que foi
observado o devido processo legal, garantindo-se ao réu os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão
pela qual passo a análise do mérito. E no mérito a pretensão punitiva deduzida pelo parquet é procedente. Em primeiro lugar, a
materialidade encontra-se cabalmente demonstrada e comprovada nos autos, por meio dos laudos periciais de fls. 53 e pelo
auto de apreensão de fls.19/20. Nesse sentido, o laudo de exame toxicológico definitivo é claro ao afirmar que parte do material
apreendido é Cannabis sativa L., substância que se configura em droga. Quanto a autoria delitiva, passo a apreciar as provas
carreadas nos autos para ao final concluir que o réu praticou o crime de tráfico. O réu, em seu interrogatório, negou a imputação
que lhe é feita. Admitiu a posse da droga, declarando ser usuário de maconha. Afirmou que tinha uma renda que variava entre
os valores de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, mensais. Contou que fazia uso da droga todos os dias. Pelo que lembrava, pagou o
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo entorpecente, compra realizada alguns meses atrás. Na ocasião adquiriu um quilograma
da droga. Sobre a relação com o investigado Hélio de Carvalho Júnior, informou que adquiriu do mesmo uma motocicleta, pelo
valor de R$ 3.500,00, a serem pagos conforme sua disponibilidade. Contou que já foi preso por tráfico. Por fim, afirmou que não
conhecia os investigadores de polícia que o prenderam. Todavia, embora o réu esboce essa justificativa, observo que sua
versão trazida a juízo, onde busca se eximir de sua responsabilidade penal pelo tráfico de drogas, encontra-se em total
divergência com todas as demais provas coletadas nos autos, o que torna sua alegação desprovida de elementos que a
consubstanciem, não podendo, desta forma, tê-la, como verdade, por se encontrar sem respaldo probatório. Em primeiro lugar,
os investigadores de polícia, que participaram da operação que culminou na prisão do acusado, afirmaram de forma cabal,
coerente e sem contradições como sucederam os fatos. Nesse sentido, o investigador Cristiano Augusto Costa, disse que havia
uma interceptação telefônica, autorizada judicialmente no bojo de inquérito policial, onde era investigado um indivíduo suspeito
de envolvimento com o tráfico na cidade de Rio Claro. Pelas trocas de mensagem entre esse indivíduo e o réu, colheram-se
indícios de que o investigado Hélio venderia drogas ao réu, o que motivou diligência na residência do último. Empreendida a
diligência na residência do réu, e franqueada a entrada, foi localizado um pequeno tijolo de maconha, sobre um guarda-roupa,
bem como uma porção maior da droga no interior do móvel. Em igual sentido o depoimento da testemunha Paulo Roberto
Chervi, também de investigador de polícia. Este afirmou que o réu foi identificado em uma interceptação telefônica, oriunda da
cidade de Rio Claro, na qual foram colhidos elementos que indicavam o réu adquiria entorpecente do investigado para revenda
na cidade de Leme. Confirmou que foi localizado entorpecente na residência do réu, bem como apreendidos comprovantes de
depósito bancário em favor de Hélio de Carvalho Junior. Pois bem, não é crível que os policiais previamente conluiados
procurassem incriminar indevidamente pessoa que sabem ser inocente. Até porque não foi produzida qualquer prova capaz
abalar a higidez dos depoimentos. Lembro que o artigo 202 do Código de Processo Penal prevê que “Toda pessoa poderá ser
testemunha.” Neste diapasão é plenamente possível embasar o decreto condenatório no depoimento dos policiais, uma vez que
esses, tal como qualquer cidadão, respondem pelo crime de falso testemunho. A jurisprudência também tem admitido o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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depoimento dos policias sem qualquer limitação, senão vejamos: “O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato
de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento.” (STF. HC 76.557-RJ, 2ª T., rel. Carlos Velloso). “Os
depoimentos policiais são válidos e eficazes para convicção condenatória, salvo se decorrerem sérias dúvidas sobre a lisura,
ônus da defesa”. (TJRS. Ap. 70014590525, 3ª C., rel. Elba Aparecida Nicolli Bastos, 04.05.2006). “A crítica expendida em
relação ao testemunho de policiais é rebarbativa e carece de fomento jurídico, diante dos termos do art. 202 do Código de
Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir
de base à decisão condenatória.” (TJSP. Ap. 241.987-3, 1ª C., rel. Jarbas Mazzoni, 14.10.1998) A apreensão do entorpecente
como o réu é certa e confessada. Cumpre ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é
composto por inúmeros verbos importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar sendo necessário a prática de apenas uma dessas condutas para consumar o delito em tela. Assim, o
ato de vender é uma das condutas que se subsumem ao tipo penal. Sendo desnecessário que o réu seja encontrado no momento
que realiza a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade.
Corroborando o entendimento; “Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não ‘conditio sine
qua non’ de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser considerado traficante não apenas quem comercia entorpecente, mas
todo aquele que, de algum modo, participa da produção e circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a ‘guarda’ ou a
‘mantém em depósito” (TJMG. Ap. 1.0324.04.023371-4/001, rel. Paulo Cezar Dias, 13.09.2005, DJ 24.11.2005) “Tem sido dito e
repetido que, para a caracterização do crime de tráfico, não é indispensável que o agente do crime seja encontrado no ato de
comércio, pois o tipo múltiplo do art. 12 (revogado) relaciona diversas outras condutas” (TJRS. HC 70015107089, 1ª C., rel. Ivan
Leomar Bruxel, 17.05.2006). Entendimento contrário tornaria escancarada a porta para a impunidade. Também, para cabal
comprovação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é importante cotejar a prova colhida nos autos com as diretrizes
traçadas pelo art. 28, § 2º, da Lei n°. 11.343/06 (“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”) e artigo 52, inciso I, também da Lei 11.343/06 (“a
autoridade de polícia judiciária...I relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à
classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente;”).
Nessa ótica; “Para a distinção entre o traficante e o usuário, o art. 37 da Lei n° 6.368/76 prevê a tipificação do infrator após a
adoção de vários critérios valorativos dentre eles a quantidade da substância entorpecente apreendida e a maneira como ela
está acondicionada não havendo, no entanto, hierarquia de valores.” TJMG. Ap. 1.0024.04.195574-1, rel. Paulo César Dias, DJ
04.05.2005. In casu, a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas ficou patente pela análise das circunstâncias da prisão,
quais sejam, a identificação do réu em uma investigação que indicava que participava de uma cadeia maior de tráfico, a
apreensão em seu poder de comprovantes de depósito em favor do investigado Hélio, cuja justificativa relativa a aquisição de
uma motocicleta não foi corroborada por qualquer elemento de prova e, notadamente, pela quantidade de entorpecente
apreendido (965,76 gramas), incompatível com a condição de mero usuário da droga. A versão trazida pelo réu também carece
de lógica. Ora, se fazia uso da droga todos os dias e havia adquirido um quilograma do entorpecente, já há alguns meses, não
é crível que restassem ainda 965 gramas. Ademais, o consumo reportado é significativo, sendo improvável que passasse
despercebido de seus conhecidos. Ocorre que nenhuma das testemunhas arroladas noticiou ser o réu usuário de drogas. O réu
também não comprovou a aquisição da motocicleta. Dessa forma, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito de
tráfico de drogas. Uma vez comprovada à ocorrência do fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade é presumida, mesmo porque,
no caso dos autos, não está presente qualquer causa excludente de antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa, estado de
necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. Por fim, não se faz presente qualquer causa
que afaste a culpabilidade do réu, sendo o mesmo imputável, apresentando potencial consciência de ilicitude, podendo-se
esperar conduta diversa da praticada. Ante o exposto, e por tudo mais que conta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na denúncia, para condenar o réu ESTEVAM EDUARDO MENDES, anteriormente qualificado, como incurso nas
penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita
observância ao disposto pelo artigo 68 caput do Código Penal. Analisando as diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código
Penal e 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. A natureza da
droga, no caso maconha, não é de elevada lesividade se comparada com outras drogas. O motivo do crime é identificável como
o desejo de obtenção de renda fácil. As conseqüências do crime são desconhecidas, sendo suas circunstâncias as normais ao
tipo. Não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima. Deve ser sopesada, contudo, a quantidade do entorpecente
apreendida 965 gramas que não é insignificante e poderia ser entregue para diversos usuários, difundindo o risco à saúde
pública. Em razão dessa circunstância desfavorável, aumento em 1/6 a pena-base, perfazendo o montante de 5 anos e 10
meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, calculados no mínimo legal. Não existem circunstâncias atenuantes, por
outro lado o réu é reincidente específico, ostentando condenação definitiva, transitada em julgado há menos de cinco anos,
conforme certidão de fls. 07 do apenso próprio. Aumento em 1/6 a pena, resultando, nesta fase, em 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão e pagamento de 680 dias-multa. Não há causas de aumento e diminuição de pena. Inaplicável a causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu. Assim, não havendo outras circunstâncias a
serem consideradas, fixo a pena definitiva, corporal e pecuniária, em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de
680 dias-multa calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos desde à época dos fatos. Regime de cumprimento de pena:
Fechado, ante o disposto pelo artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90. Inviável nesse momento fixar regime mais brando para cumprimento
de pena em razão da prisão cautelar, eis que ausentes elementos para aferir o mérito subjetivo do sentenciado. Com efeito, a
progressão de regime depende de cumprimento de requisito objetivo (ainda não cumprido) e de requisito subjetivo (bom
comportamento carcerário). Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: Inviável ante o montante de
pena e o previsto no artigo 44, da Lei de Tóxicos. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por persistirem as razões
motivadoras de sua prisão cautelar, acrescendo-se a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, ante a condenação, bem
como a necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela conduta recalcitrante do réu em voltar a delinquir. Condeno o
réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, ressalva a gratuidade de justiça. Oportunamente, lance-se o nome do réu no
rol de culpados, expeça-se guia de recolhimento e proceda-se a incineração do material tóxico apreendido, caso ainda não feito.
Arbitro os honorários da patrona nomeada, se o caso, em 100% do valor da tabela. Oportunamente, expeça-se certidão de
honorários. P.R.I.C. - ADV: ETIENE ZACARONI DE MENEZES (OAB 357539/SP)
Processo 0001194-13.2007.8.26.0318 (318.01.2007.001194) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito
- ANTONIO ELIVANIO SILVEIRA CESAR - Petição retro - Embora o convênio Defensoria/OAB preveja que tal renúncia deve
ser submetida ao crivo da própria OAB, para que não haja prejuízo da audiência designada, expeça-se certidão de honorários
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à defensora na proporção de sua atuação e providencie-se a nomeação de novo defensor dativo o qual deverá ser intimado
da sua nomeação, para que compareça em cartório para assinatura do termo de compromisso de defensor dativo nos termos
do artigo 438 das N.S.C.G.J.., bem como da audiência de f. 142. Intimação para a Dra. Andréa que a certidão de honorários
encontra-se à disposição para impressão no site do TJ. Intimação para a Dra. Andrenilza da audiência de instrução, debates e
julgamento designada para o dia 19/01/2016, às 13:00 horas. - ADV: ANDRENILZA APARECIDA B KREMPEL (OAB 90865/SP),
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI (OAB 178743/SP)
Processo 0001596-50.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - FELIPE GERALDO BERGAMIN
e outros - Certidão retro - Concedo às defesas prazo sucessivo e particular de cinco dias para apresentação de memoriais,
iniciando-se pela defesa da corré Silvana, seguindo-se da defesa do corréu Felipe e, por último, pela defesa de Emerson. Int. ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP)
Processo 0003369-04.2012.8.26.0318 (318.01.2012.003369) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Rogerio Gomes
e outros - Intimação da defesa para apresentação de memoriais. - ADV: MARCO AURELIO DE MORI (OAB 28270/SP)
Processo 0004692-39.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - A.L.B. - “Vistos. F.
123- cumpra-se o V. Acórdão. Nesse sentido, redesigno audiência para o dia 12 de fevereiro de 2015 às 13h30 min. Intimem-se
as partes e cumpram-se as formalidades de praxe, COM URGÊNCIA.” - ADV: VICENTE ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/
SP)
Processo 0004906-64.2014.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins DANILO APARECIDO BATISTA VIEIRA - Proc. 3293/14 Vistos. DANILO APARECIDO BATISTA VIEIRA, qualificado nos autos,
foi processado como incurso no artigo 33, caput. da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2.014, por volta das
18h15min, na rua Prestes Maia, Jardim Santana, nesta cidade e Comarca, trazia consigo drogas para entrega a consumo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que o acusado trazia no interior de seu
veículo VW/Gol, placas CJE-2329 um invólucro de cocaína (19,89g) e 16 cápsulas contendo a mesma droga. Guardas Civis
Municipal faziam patrulhamento pelo local e resolveram abordar o réu que estava estacionado conversando com um rapaz de
bicicleta. O acusado desceu de seu carro e jogou embaixo do veículo a porção de cocaína envolta em invólucro plástico,
deixando cair diversas notas de dinheiro que totalizaram R$ 368,40 e no interior do automóvel foi encontradas 16 cápsulas da
mesma droga, seguindo-se a prisão em flagrante. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar às fls. 70/72.. A denúncia
foi recebida em 08.08.2014, fls. 76. Em audiência o réu foi interrogado, fls. 120/121 e ouvidas três testemunhas de acusação,
fls. 122, 123, 124 e uma de defesa, fls. 125. Em memoriais escritos as partes se manifestaram. O Ministério Público, às fls.
130/139, pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia e a Defesa, às fls.141/151, pugnou pela absolvição ante a
fragilidade probatória. É o breve relatório. Fundamento e Decido. A ação é procedente. A materialidade delitiva está
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/08, boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e
apreensão de fls. 13/14, auto de exame de constatação de fls. 15/16, laudo pericial de fls. 80/85 e prova oral. A autoria também
é certa. O réu, na Delegacia de Polícia e em Juízo, negou os fatos, dizendo que conduzia seu veículo em via pública e colidiu
com um ciclista. Que desceu do carro e iniciou-se uma discussão, momento em que os guardas municipais o abordaram e
algemaram. Que ficou de costas e não acompanhou as buscas no veículo, e que recebeu voz de prisão sem ver o entorpecente.
Que somente na Delegacia de Polícia viu as drogas, mas que elas não estavam em seu carro. Que o dinheiro era fruto de seu
trabalho, e estava na carteira. Que já teve “passagem” por tráfico e que por isso os policiais o perseguem, dizendo que o
colocarão de volta na cadeia. Os guardas municipais Ricieri e Leonardo Jesus deram depoimentos uníssonos. Disseram que
estavam em patrulhamento pela Rua Prestes Maia e avistaram um carro estacionado no meio fio com um indivíduo agachandose na janela, ao lado do passageiro. Deram ordem de parada e o rapaz que estava fora do carro, chamado Leonardo, acatou,
mas o acusado saiu de dentro do veículo e viram quando ele jogou um objeto embaixo do carro. Que algumas notas de dinheiro
caíram no chão. Em revista pessoal nada foi localizado, e o objeto localizado embaixo do carro era cocaína, que estava embalada
a granel. Que o acusado afirmou que aquilo não lhe pertencia, e começou a se alterar, momento em que foi algemado. Na
sequência, localizaram 16 cápsulas de cocaína dentro do veículo, embaixo do banco, e que a droga foi mostrada para a
testemunha Leonardo. Que já efetuaram outras abordagens no acusado por suspeitas de que ele pode ser articulador da venda
de drogas no bairro, mas nunca participou de nenhuma prisão. A testemunha Leonardo Jesus de Oliveira disse que estava de
bicicleta e bateu no carro do acusado, o que ensejou a abordagem dos policiais. Que em revista pessoal nada foi localizado com
eles, nem no carro, mas foram levados à Delegacia de Polícia. Diz que lá as drogas foram apresentadas. Em fase policial,
Leonardo prestou depoimento diferente. Afirmou que viu o momento em que os guardas encontraram a droga (um saquinho
branco) debaixo do veículo do rapaz. Soube que era droga porque o guarda falou. A testemunha Gilberto Vitorini disse que
mora na mesma rua do acusado e nunca soube de envolvimento dele no tráfico. Que ele trabalha numa floricultura. Diante da
prova oral colhida, não se tem dúvida da prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado, face a quantidade de
entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento - algumas encapsuladas e outro a granel, indicando que posteriormente
seriam embaladas - e o dinheiro localizado, sem prova da origem lícita. A retratação judicial no depoimento da testemunha
Leonardo já era esperada. A grande maioria das pessoas que são abordadas com os traficantes, e depois são arroladas como
testemunhas, retratam-se de seus depoimentos em fase judicial, porque obviamente são acometidas pelo medo. Na polícia, logo
após serem conduzidas, sem a interferência externa, contam o que viram, pois nada temem; posteriormente, com o passar do
tempo, seja porque refletiram sozinhos o episódio, ou porque sofreram algum tipo de ameaça externa, acabam mudando a
versão, pois sabem que seus depoimentos podem ser decisivos para incriminar o traficante. E a experiência do cotidiano revela
que aquele que “dedura” o traficante não fica imune; mais cedo ou mais tarde vai sofrer represálias. Este cenário absolutamente
comum nos dias de hoje não passa despercebido pelo julgador. São as máximas da experiência que ocupam posição de realce
no campo probatório, pois baseado naquilo que normalmente acontece. Por essa razão é que dou prevalência para o depoimento
da testemunha Leonardo em fase policial, pois naquela oportunidade estava isento de qualquer interferência externa, bem
assim em consonância com os depoimentos dos guardas municipais. Estes mesmos guardas municipais, por sua vez, prestaram
depoimentos uníssonos, idôneos e isentos, não demonstrando qualquer interesse em incriminar injustamente um inocente.
Apesar do acusado alegar que eles “o perseguem”, nenhum fato concreto nesse sentido veio ao processo. O só fato de ter sido
abordado em outras ocasiões não significa perseguição injustificada; demonstra, sim, que o acusado comporta-se na sociedade
de maneira suspeita e indicativa da prática de crimes, o que obriga, e não faculta, a ação combativa destes servidores. Ademais,
inconcebível querer dar guarida à versão do acusado de que a droga localizada não lhe pertencia. Para tanto, ter-se-ia que
acolher a tese de que policiais carregam drogas consigo para incriminar pessoas inocentes da sociedade, quando lhes conviesse.
Tudo isso em conluio com a polícia civil, que em tese repassaria falsamente os depoimentos dos envolvidos para também forjar
o flagrante. Esta situação beira o absurdo. Presume-se que estes servidores municipais são homens sérios, dedicados e fiéis
cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de combater a criminalidade local. Para contrapor tal presunção, não bastam
meras alegações infundadas; necessário prova concreta e robusta da injustiça da prisão, ou mesmo elementos suficientes que
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pudessem causar a dúvida no julgador, o que sequer existe nestes autos. Neste cenário, com tranquilidade reconheço a validade
e a importância dos depoimentos dos guardas municipais para fundamentar a condenação criminal, pois inexistem elementos
para considerá-los indignos, sendo que pequenos detalhes olvidados ou confundidos, caracterizando meras divergências
periféricas, mas que não contrariam a essência do que foi dito, não são suficientes para taxá-los de deficitários. Nesse sentido,
a jurisprudência é farta: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso
de Mello). “PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção
de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva
ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os
critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (TJSP, Ap. n. 993.07.105623-5 - 9ª Câmara de Direito
Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U). “PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis
e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações
como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar
inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado
- Recurso defensivo não provido. (TJSP, Ap.n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Camilo
Léllis dos Santos Almeida - 05/06/2014). “TJSP. Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de
incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas
testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há
qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275). Nestes termos, comprovadas, de forma clara e irrefutável, a autoria e
materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas, de rigor impor-se a condenação. Passo ao cálculo da pena. Primeira fase:
atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, observa-se que o réu ostenta três condenações criminais
transitadas em julgado (fls. 15, 16 e 17 dos autos em apenso). Duas delas (de fls. 15 e 16) serão utilizadas como maus
antecedentes, o que enseja o aumento da pena base em 1/3, totalizando 6 anos, 8 meses de reclusão, e 666 dias multa. De se
esclarecer que é plenamente admissível utilizar condenações criminais transitadas em julgado, que também caracterizam
reincidência, como maus antecedentes, desde que não sejam as mesmas, para não ensejar o bis in idem. Eis o trecho da
ementa do julgado do STJ: “(...) Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações
transitadas em julgado: a primeira, como maus antecedentes, com influência na fixação da pena-base, e a segunda, como
reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem , é a valoração de
um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena (STJ , Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
22/03/2011, T5 - QUINTA TURMA). Segunda fase: ausentes atenuantes, e presente a atenuante da reincidência, face a
condenação de fls. 17 dos autos em apenso, aumentando-se a pena de mais 1/6, o que totaliza 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, mais 777 dias multa. Terceira fase: ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que fica fixada, em
definitivo, a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 777 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. O regime
inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi
dada pela Lei 11.464/07, além de ser o réu triplamente reincidente, na forma do artigo 33, §2º alínea “b” do CP, denotando sua
personalidade voltada ao crime, o que exige a imposição do regime mais gravoso para efetiva prevenção e reparação do delito.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo
44 do Código Penal quantidade elevada de pena e a reincidência - bem como diante da expressa proibição legal prevista no
artigo 44 da Lei 11.343/06. Nego o direito ao acusado de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso
exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que o acusado exerça ocupação
lícita. Nada impede, assim, que fuja do distrito da culpa para furtar-se ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de
garantir a ordem pública. O acusado é triplamente reincidente, o que indica sua personalidade desvirtuada e voltada ao crime.
Solto, com sensação de impunidade e com esta conduta social reprovável, decorrente da contumácia em prática delitivas,
certamente voltará a delinquir. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O
Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não
só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas
também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias. De se esclarecer que o E. STJ, ao
conceder a liberdade provisória ao acusado no HC nº 300.936 SP, não impediu novo decreto prisional caso haja motivo concreto
para tanto. É o que se observa da r. decisão dos autos em apenso: “(...) defiro a liminar para conceder ao paciente a liberdade
provisória mediante condições a serem fixadas pelo Juiz singular, se por outro motivo não estiver preso e ressalvada a
possibilidade de haver nova decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto”. Além dos motivos já expostos
acima, há se esclarecer que não se fala mais em “gravidade abstrata do delito”, pois já existe um juízo de valor desfavorável
sobre a grave conduta praticada pelo acusado, reconhecendo a autoria e materialidade delitiva, com a consequente condenação
pelo crime de tráfico de drogas e aplicação da pena fixada bem acima do mínimo legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
A AÇÃO PENAL para condenar o réu DANILO APARECIDO BATISTA VIEIRA, qualificado nos autos, às penas de 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão, mais 777 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da FUNAD, pois não comprovada a origem lícita,
bem assim autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Expeça-se o competente mandado de prisão. P.R.I.C. Leme,
05 de outubro de 2015. CAMILLA MARCELA FERRARI ARCARO JUÍZA DE DIREITO - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI
(OAB 264989/SP), JOSE LUIS STEPHANI
Processo 0006325-85.2015.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - Danilo
Freitas dos Santos e outros - Vistos. Trata-se de pedido de liberdade provisória em favor de DANILO FREITAS DOS SANTOS.
Verifica-se dos autos que não houve alteração fática das circunstâncias que fundamentaram a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva. De mais a mais, a alegação de que o acusado possui residência fixa não tem o condão de que a
custódia preventiva seja substituída por medida cautelar diversa da prisão. Assim, indefiro o pedido de liberdade provisória. Int.
e ciência ao M.P.. - ADV: SUELI FICK DE FERRAZ (OAB 67514/SP)
Processo 0009665-13.2010.8.26.0318 (318.01.2010.009665) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Afonso Lima Dos Santos Junior e outro - Vistos. Recebo o recurso de apelação de f. 502. Processe-o. Dispensada a formação
dos autos suplementares, nos termos do artigo 102, III da Normas de Serviço, certificando-se que os dados do feito foram
corretamente lançados no S.A.J.. Certifique-se, outrossim, quanto a regularidade da numeração das folhas dos autos e sobre
eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da data da intimação às partes da sentença ou do despacho
que provocou o inconformismo, até a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações
motivações respectivas, nos termos do inciso II, do artigo 102, das N.S.C.G.J.. Certifique-se, por derradeiro, em cumprimento
ao artigo 152 N.S.C.G.J.. se eventuais registros de audiência por meio audiovisual se encontram em perfeito estado. Expeça-se
guia de recolhimento provisória e após, com as cautelas de praxe, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça do Estado Seção
de Direito Criminal (1ª a 16ª Câmaras), com a observação que o termo final da prescrição, observando-se a pena aplicada,
dar-se-á em 30/11/2031. Anote-se. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA APRESENTAR RAZÕES DE RECURSO, DENTRO DO
PRAZO LEGAL. - ADV: VALDIR DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB 128706/SP)
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000215-47.2015.8.26.0552 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Lucas Maciel da Silva
- Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Barrea Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos
e não têm o condão de afastar os elementos informativos de Inquérito Policial, são atinentes ao mérito da causa, a serem
apreciados em sentença, pois dizem respeito a valoração da prova. Saliente-se que os elementos constantes nos autos são
suficientes para a formação da convicção sobre a “notitia criminis” do qual a denúncia não está divorciada, não havendo inépcia
da mesma, quanto a conduta típica contra o réu imputada, pois os elementos constantes nos autos permitem a capitulação
jurídica apontada na denúncia. Presentes indícios de materialidade e de autoria, e ausentes os requisitos do artigo 395 do
Código de Processo penal, com redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 20008, RECEBO a denúncia oferecida
contra Lucas Maciel da Silva. Procedam-se as devidas anotações, inclusive quanto ao sistema informatizado do T.J.. CITE(M)SE e intime(m)-se o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na Rua
Bernardino de Campos 770, Leme, na sala de audiências no endereço supra, no dia 10 de março de 2016, às 15h50min. , para
audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/2006, consignando que os
memoriais deverão ser apresentados em audiência, oralmente, por escrito ou em “pen drive”. Requisite o(s) réu(s) bem como
as testemunhas de acusação/defesa/comuns, facultando à(s) parte(s) a juntada de declarações por escrito em se tratando de
testemunhas abonatórias. Intime-se seu(s) defensor(es), 331319/SP - Ellan Ricardo da Paixao . Servirá a presente decisão, por
cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, dignese determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Por fim, com relação ao pedido de liberdade provisória, nada
há a considerar, tendo em vista não haver mudança fática a ensejar reapreciação da decisão de fls. 34 dos autos da prisão em
flagrante. Providenciem-se eventuais laudos e certidões faltantes. Int. Ciência ao MP. Leme, 27 de dezembro de 2015. - ADV:
ELLAN RICARDO DA PAIXAO (OAB 331319/SP)
Processo 0000242-30.2015.8.26.0552 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - Justiça Pública CARLOS GUILHERME DE GODOY - Vistos, Respeitando entendimento em contrário, da apuração nos autos do inquérito
policial, sem adentrar ao mérito, há indícios suficientes de materialidade e autoria a autorizar a persecução penal, não restando
evidente a hipótese de excludente de ilicitude. Diante do exposto, é de toda a conveniência, seja a matéria submetida ao exame
do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Justiça, em cujas atribuições se colocará, no âmbito da persecução criminal,
o deslinde final da questão, motivo pelo qual, por com fundamento no artigo 28 do Código de Processo Penal, considerando
IMPROCEDENTES as razões retro invocadas para o não-oferecimento da denúncia em desfavor de Carlos Guilherme de Godoy,
DETERMINO a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para os fins constantes do dispositivo legal citado. Cumprase. - ADV: DENILSON ROBERTO PINTO (OAB 348829/SP)
Processo 0000242-30.2015.8.26.0552 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - CARLOS GUILHERME
DE GODOY - Dê-se vista dos documentos juntados, f. 144/151 ao Ministério Público. - ADV: DENILSON ROBERTO PINTO
(OAB 348829/SP)
Processo 0000917-84.2015.8.26.0457 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - O.C.C. - M.G.S.C. - Certidão retro
- Dê-se baixa na pauta de audiências. Sem prejuízo das cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima e da testemunha,
expeça-se carta precatória para interrogatório do acusado. Intime-se a defesa e ciência ao M.P.. - ADV: DENILSON ROBERTO
PINTO (OAB 348829/SP), MAURICIO DE MELLO MARCHIORI (OAB 341073/SP)
Processo 0000917-84.2015.8.26.0457 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - O.C.C. - M.G.S.C. - VISTOS.
O acusado foi denunciado como incurso no art. 147, “caput” do Código, em tese, praticado no âmbito da violência doméstica
contra a mulher. Verifica-se que o denunciado não ostenta antecedentes criminais, pelo que, se condenado, em tese, ser-lhe-á
imposto regime de cumprimento de pena menos gravoso. Assim, em observância à duração razoável do processo e, tendo-se
em conta que o acusado está preso há cerca de sessenta dias, de rigor a revogação de sua prisão preventiva. Ante o exposto,
com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a OTAVIANO
DE CAMARGO CHIGNOLLI, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - Proibição de se aproximar da vítima pela
distância inferior a 500 metros; II - Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; III-Proibição
de ausentar-se da Comarca, salvo autorização expressa deste Juízo; IV- Recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h
às 5h, inclusive nos dias de folga; V- Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres. Advirta-se o acusado que
o descumprimento das medidas cautelares impostas ensejará a decretação da prisão preventiva. Comunique-se ao IIRGD
nos termos da Lei Estadual 15.425/2014(Comunicado CG nº 882/2015). EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
Comunique-se o E.TJSP, pendente apreciação do mérito de “habeas corpus”. Ciência ao Ministério Público. Int. Cumpra-se,
com urgência. - ADV: DENILSON ROBERTO PINTO (OAB 348829/SP), MAURICIO DE MELLO MARCHIORI (OAB 341073/SP)
Processo 0001184-85.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas Justiça Pública - RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA - Vistos. O flagrante está formalmente em ordem. Trata-se, a princípio,
de delito de porte ilegal de arma de fogo, cujas circunstâncias não recomendam, pelo menos por ora, a decretação da prisão
preventiva do indiciado, a despeito do indício suficiente de materialidade e de autoria. Com efeito, ele foi preso em flagrante
após a polícia ter sido acionada devido à uma briga que ocorria em sua residência entre ele e sua mãe, onde os agentes públicos
conseguiram apreender um revólver calibre 38 com numeração suprimida, tendo o autuado dito que adquiriu referida arma de
fogo para se defender. Ainda que condenado, a despeito da possível reincidência (fl. 12) não se vislumbra, em análise inicial,
própria desta fase procedimental, a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade que dê ensejo à prisão. Logo, não
há sequer proporcionalidade entre a segregação cautelar e a sanção abstratamente cominada. Fica dispensada a fiança, em
face da reduzida capacidade econômica do averiguado, evitando-se, assim, discriminação de pessoas hipossuficientes. Ante o
exposto, concedo a liberdade provisória ao indiciado, sem fiança, nos termos do art. 310, inc. III, do CPP. Expeça-se alvará de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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soltura clausulado e lavre-se termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação.
Int. - ADV: ADRIANA DAMAS (OAB 196747/SP)
Processo 0001184-85.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA - Intimação para a defensora apresentar defesa preliminar, no prazo de dez dias. - ADV:
ADRIANA DAMAS (OAB 196747/SP)
Processo 0004682-92.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Gilvan Oliveira Guimarães - JEFERSON CARDOSO - Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o condão
de afastar os elementos informativos de Inquérito Policial, pois dependem de dilação probatória e são atinentes ao mérito da
causa. Intime(m)-se o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na sala
de audiências no endereço supra, no dia 12 de fevereiro de 2016, às 14h30min. , para audiência de instrução, interrogatório,
debates e julgamento. Providencie-se o necessário. Consigno que os memoriais deverão ser apresentados em audiência,
oralmente, por escrito ou em “pen drive”. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a
Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento
desta. Cobrem-se eventuais laudos e certidões faltantes. Ciência ao Ministério Público. - ADV: PAULA KINOCK ALVARES
(OAB 139618/SP), PAULO ARANHA PEIXE (OAB 11481/SP)
Processo 0004740-95.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Alan
Lincoln dos Santos Teixeira - Ciente dos documentos. Aguarde-se a audiência designada. - ADV: MILENA APARECIDA FÍGARO
BERTIN (OAB 189314/SP)
Processo 0005033-65.2015.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - R.H.I. VISTOS. Cuida-se de flagrante, em tese, pela prática de crime previsto no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Por primeiro,
flagrante formalmente em ordem. A materialidade veio evidenciada pelo laudo de constatação provisória da droga apreendida(f.
15/18). Da mesma forma quanto aos indícios de autoria. Na residência do autuado, foram encontradas substâncias entorpecentes
ilícitas, bem como diversos petrechos utilizados para o comércios da traficância, tais como ependorfs, fitas adesivas e sacos
plásticos, além de uma carta denotando a negociação de um “biqueira” pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais. Assim,
diante deste panorama, reputo presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pelo que a
conversão da prisão é de rigor. Ademais, o regramento processual penal dispõe que a liberdade provisória ou a fiança serão
concedidas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Não é o caso dos autos. Não vislumbro possibilidade de que
sejam aplicadas ao acusado medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante da necessidade de salvaguardar a ordem
pública, considerando que o crime de tráfico traz enorme desassossego à sociedade atual, destruindo famílias e corroendo uma
miríade de jovens, além de fomentar tantos outros delitos violentos. Reputo presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, em especial a necessidade da custódia preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal, a
aplicação da lei penal e, acima de tudo, a ordem pública. Do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II e 313, inciso
I, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante em desfavor de Rafael
Henrique Inacio. Considerando que o laudo de constatação provisória, nos termos do artigo 50, §1º está formalmente regular,
autorizo a incineração do entorpecente, devendo a autoridade policial observar o que dita os § 3º, 4º e 5º do artigo 50 da Lei
11343/06, com redação alterada pela lei 12961 de 4 de abril de 2014. Servirá o presente por cópia digitada como ofício. Expeçase mandado de prisão preventiva. Aguarde-se a vinda dos principais. Ciência ao Ministério Público. - ADV: PATRICIA MORAES
(OAB 259248/SP)
Processo 0005033-65.2015.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R.H.I. - Vistos. As
alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o condão de afastar os elementos informativos
de Inquérito Policial, são atinentes ao mérito da causa, a serem apreciados em sentença, pois dizem respeito a valoração
da prova. Saliente-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção sobre a “notitia
criminis” do qual a denúncia não está divorciada, não havendo inépcia da mesma, quanto a conduta típica contra o réu imputada,
pois os elementos constantes nos autos permitem a capitulação jurídica apontada na denúncia. Indefiro, por ora, a instauração
de incidente de dependência toxicológica porquanto não há nos autos outros indícios de além da afirmação da defesa neste
sentido. De mais a mais, não foram juntadas documentos de internações anteriores do acusado, tampouco comprovação de que
foi submetido a tratamento contra a dependência. Presentes indícios de materialidade e de autoria, e ausentes os requisitos
do artigo 395 do Código de Processo penal, com redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 20008, RECEBO a denúncia
oferecida contra Rafael Henrique Inacio. Procedam-se as devidas anotações, inclusive quanto ao sistema informatizado do T.J..
CITE(M)-SE e intime(m)-se o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na
Rua Bernardino de Campos 770, Leme, na sala de audiências no endereço supra, no dia 18 de fevereiro de 2016 às 16h30min,
para audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/2006, consignando
que os memoriais deverão ser apresentados em audiência, oralmente, por escrito ou em “pen drive”. Requisite o(s) réu(s) bem
como as testemunhas de acusação/defesa/comuns, facultando à(s) parte(s) a juntada de declarações por escrito em se tratando
de testemunhas abonatórias. Intime-se seu(s) defensor(es), 259248/SP - Patricia Moraes. Servirá a presente decisão, por
cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, dignese determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Providenciem-se eventuais laudos e certidões faltantes. Int.
Ciência ao MP. Leme, 10 de dezembro de 2015. - ADV: PATRICIA MORAES (OAB 259248/SP)
Processo 0005146-19.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Robinson Luis Garcia - Embora a
defensora venha justificar sua ausência na audiência vindoura, a razão invocada não justifica o adiamento do ato envolvendo
réu preso, necessária a observância do princípio da celeridade processual. Isto posto, mantenho a audiência designada que
será acompanhada por defensor plantonista. Encerrada a instrução, a defensora dativa será intimada para apresentação dos
memoriais. Int. - ADV: PATRÍCIA BARRETO MOURÃO (OAB 204543/SP)
Processo 0005362-77.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - EMERSON FELIPE SILVA E SILVA
- - LEANDRO RIBEIRO RODRIGUES - - LEANDRO REIS DO NASCIMENTO - - ADERSON PASTANA BARBOSA - - RAFAEL
MOSCOSO ARAUJO - - LUIZ ARMANDO DE LIMA COSTA - - RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA - - WILSON BERNARDO
MARTINS JUNIOR - - IVAN DA SILVA SANTOS - - ALECSANDER SPIPIRAN DE LA CRUZ - - CRISTE GUEVARA GUEVARA
- - ANDI VIVIANA MUNHOZ GANCES - - SUELEN CRISTINA CARDOSO BAHIA - - DAYZE CRISTINA LEAL DOS SANTOS - REJANE PEREIRA DE SOUZA - - ADELAIDE DA CONCEIÇÃO SILVA ABREU - - ELOISA PATRICIA MONTEIRO LOBATO - CLARAINES FOREIRO MANTILLA e outros - Vistos. Pedido de f. 967/971 - Indefiro por falta de amparo legal. A não-localização
de algum dos corréus justificaria o desmembramento, o que não é o caso dos autos. Sem prejuízo, intimem-se as defesas dos
corréus Cristie, Michele e Alex para que apresentem defesa preliminar no prazo legal. Cobre-se a devolução da carta precatória
expedida para citação do corréu Ivan e, para se evitar prejuízo aos demais corréus, requisite-se a nomeação de defensor
dativo à precitada pessoa, intimando o defensor nomeado para apresentação da defesa preliminar no prazo legal. Intime-se.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- ADV: JAIR ARANTES GUERRA NETO (OAB 32501/GO), ROSEMARY DA PENHA FIGUEIRA MENEZES (OAB 105527/SP),
BASILEU BORGES DA SILVA (OAB 54544/SP), AIRTON JACOB GONÇALVES FILHO (OAB 259953/SP), MAURICIO DE MELLO
MARCHIORI (OAB 341073/SP), EUGÊNIO DIAS DOS SANTOS (OAB 20071/PA), JOSE EDUARDO RABAL (OAB 173262/SP)
Processo 0005425-05.2015.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - J.W.L.S. - - A.W.A.N.
- - T.H.S.M. - - G.M.P. - As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o condão de
afastar os elementos informativos de Inquérito Policial, são atinentes ao mérito da causa, a serem apreciados em sentença, pois
dizem respeito a valoração da prova. Saliente-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da
convicção sobre a “notitia criminis” do qual a denúncia não está divorciada, não havendo inépcia da mesma, quanto a conduta
típica contra o réu imputada, pois os elementos constantes nos autos permitem a capitulação jurídica apontada na denúncia. No
mais, aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para notificação dos acusados, cobrando-se, se o caso. - ADV: JOSE
KLEBER CAMPOS VERISSIMO (OAB 364749/SP)
Processo 0006058-16.2015.8.26.0318 - Inquérito Policial - Roubo - J.P. - R.F. - Vistos. O flagrante está formalmente em
ordem. Trata-se, em tese, da prática de delito de roubo, praticado mediante grave ameaça, cujas circunstâncias recomendam a
decretação da prisão preventiva do indiciado, uma vez presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria. Com efeito,
o indiciado praticou o delito mediante grave ameaça, sendo perseguido logo após por uns dos irmãos da vítima e capturado
por populares que viram o delito. Assim, a autoria está devidamente demonstrada. Perante a Autoridade Policial, o acusado
quedou-se silente. Cuida-se de crime que está a alarmar a sociedade lemense, temerosa com o crescente número de roubos.
Assim, a credibilidade da justiça se apresentaria fragilizada ao permitir que pessoas que venham a praticar tal conduta sejam
recolocadas no convívio social poucos dias após o fato. A soltura do indiciado não contribui para a manutenção da ordem
pública. Também se faz necessária a custódia para evitar que o indiciado volte a atentar contra o patrimônio e a vida de outras
pessoas. Em liberdade, com sensação de impunidade, encontrará estímulos para nova prática delituosa. Se condenado, não se
vislumbra, em tese, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos. Ao contrário,
ao indiciado poderá ser imposta pena em patamar superior a quatro anos e, pela dinâmica dos fatos e condições pessoais,
impor-se até mesmo o regime fechado. Logo, há proporcionalidade entre a segregação cautelar e a sanção abstratamente
cominada. Não vislumbro possibilidade de que sejam aplicadas ao acusado medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo
diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, considerando que o crime em tese praticado traz enorme desassossego
à sociedade atual, destruindo famílias e corroendo uma miríade de jovens, além de fomentar tantos outros delitos violentos. De
outro lado, em face da periculosidade demonstrada no caso concreto, nenhuma medida cautelar prevista no art. 319, inc. I a
IX, do CPP se revela suficiente para adequada repressão e prevenção de nova prática delitiva, justificando-se, então, a prisão
preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Ademais, não há nos autos prova de ocupação lícita e de residência fixa. E
ainda que houvesse, é cediço que virtudes pessoais não se sobrepõem à necessidade processual de acautelamento. Nesse
contexto, o averiguado deverá permanecer custodiado para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal, de acordo com o art. 312, do CPP. Portanto, converto a prisão em flagrante em preventiva, na dicção do art. 310, inc.
II, do CPP. Expeça-se mandado de prisão. Cobre-se com urgência a vinda do auto de exibição e apreensão. Prazo: 24 horas.
Servirá o presente por cópia digitada como ofício. Int. - ADV: LUIZ CARLOS DOS REIS (OAB 321464/SP)
Processo 0006058-16.2015.8.26.0318 - Inquérito Policial - Roubo - R.F. - *Intime-se o defensor nomeado para no prazo
legal, apresentar defesa preliminar. - ADV: LUIZ CARLOS DOS REIS (OAB 321464/SP)
Processo 0006325-85.2015.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - Danilo
Freitas dos Santos e outros - Vistos. Trata-se de pedido de liberdade provisória em favor de DANILO FREITAS DOS SANTOS.
Verifica-se dos autos que não houve alteração fática das circunstâncias que fundamentaram a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva. De mais a mais, a alegação de que o acusado possui residência fixa não tem o condão de que a
custódia preventiva seja substituída por medida cautelar diversa da prisão. Assim, indefiro o pedido de liberdade provisória. Int.
e ciência ao M.P.. - ADV: NATHALIA NARESSI (OAB 291342/SP)
Processo 0006412-41.2015.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública
- DIEGO HENRIQUE TUCKMANTEL - Vistos. O flagrante está formalmente em ordem. Trata-se, em tese, da prática de delito
de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, cujas circunstâncias recomendam a decretação da prisão preventiva do
indiciado, uma vez presentes indícios suficientes de materialidade e de autoria. A materialidade veio evidenciada pelo auto
de apreensão, bem como do laudo de constatação provisório das drogas apreendidas. Lado outro, os policiais encarregados
da diligência noticiaram que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizados na residência do
indiciado 524,810 gramas de maconha, dinheiro, bem como anotações em caderneta, tudo a indicar o comércio ilícito de
entorpecente. Cuida-se de crime que está a alarmar a sociedade lemense, temerosa com o crescente número de traficantes.
Assim, a credibilidade da justiça se apresentaria fragilizada ao permitir que pessoas que venham a praticar tal conduta sejam
recolocadas no convívio social poucos dias após o fato. A soltura do indiciado não contribui para a manutenção da ordem
pública. Também se faz necessária a custódia para evitar que o indiciado volte a atentar contra a saúde pública. Em liberdade,
com sensação de impunidade, encontrará estímulos para nova prática delituosa. De fato, a necessidade de garantir a ordem
pública veio demonstrada na ação concreta praticada pelo autuado. E uma vez vilipendiado o equilíbrio social, impõe-se o
manejo de instituto processual capaz de, concomitantemente, evitar a reprodução de infrações penais, acautelar o meio social
e restaurar a credibilidade do Estado. A disseminação de entorpecentes é causa propulsora do esfacelamento de núcleos
familiares e do arrebatamento em massa de jovens ao mundo do crime. Daí a indispensabilidade de resposta estatal enérgica
no plano processual. E se condenado, não se vislumbra, em análise inicial, própria desta fase procedimental, a possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos. Ao contrário, e em tese, poderá receber pena
que, pela dinâmica dos fatos e condições pessoais, poderá ensejar até mesmo a fixação de regime fechado para início de
cumprimento. Logo, há proporcionalidade entre a segregação cautelar e a sanção abstratamente cominada. De outro lado, em
face da periculosidade demonstrada no caso concreto, nenhuma medida cautelar prevista no art. 319, inc. I a IX, do CPP se
revela suficiente para adequada repressão e prevenção de nova prática delitiva, justificando-se, então, a prisão preventiva, nos
termos do art. 282, § 6º, do CPP. Não vislumbro possibilidade de que sejam aplicadas ao acusado medidas cautelares diversas
da prisão, sobretudo diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, considerando que o crime de tráfico traz enorme
desassossego à sociedade atual, destruindo famílias e corroendo uma miríade de jovens, além de fomentar tantos outros
delitos violentos. Ademais, não há nos autos prova de ocupação lícita e de residência fixa. E ainda que houvesse, é cediço
que virtudes pessoais não se sobrepõem à necessidade processual de acautelamento. Nesse contexto, o averiguado deverá
permanecer custodiado para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, de acordo com o art. 312,
do CPP. Portanto, converto a prisão em flagrante em preventiva, na dicção do art. 310, inc. II, do CPP. Expeça-se mandado de
prisão. Servirá o presente por cópia digitada como ofício. Int. - ADV: NEIDE APARECIDA CICCONE MARTINS CERULLO (OAB
263174/SP)
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Processo 0006412-41.2015.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - DIEGO
HENRIQUE TUCKMANTEL - Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não têm o
condão de afastar os elementos informativos de Inquérito Policial, são atinentes ao mérito da causa, a serem apreciados em
sentença, pois dizem respeito a valoração da prova. Saliente-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para
a formação da convicção sobre a “notitia criminis” do qual a denúncia não está divorciada, não havendo inépcia da mesma,
quanto a conduta típica contra o réu imputada, pois os elementos constantes nos autos permitem a capitulação jurídica
apontada na denúncia. Presentes indícios de materialidade e de autoria, e ausentes os requisitos do artigo 395 do Código de
Processo penal, com redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 20008, RECEBO a denúncia oferecida contra DIEGO
HENRIQUE TUCKMANTEL. Procedam-se as devidas anotações, inclusive quanto ao sistema informatizado do T.J.. CITE(M)SE e intime(m)-se o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta Comarca, na Rua
Bernardino de Campos 770, Leme, na sala de audiências no endereço supra, no dia 07 de abril de 2016, às 16hmin, para
audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/2006, consignando que os
memoriais deverão ser apresentados em audiência, oralmente, por escrito ou em “pen drive”. Requisite o(s) réu(s) bem como
as testemunhas de acusação/defesa/comuns, facultando à(s) parte(s) a juntada de declarações por escrito em se tratando
de testemunhas abonatórias. Intime-se seu(s) defensor(es). Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA
PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências
necessárias ao cumprimento desta. Por fim, com relação ao pedido de liberdade provisória, nada há a considerar, tendo
em vista não haver mudança fática a ensejar reapreciação da decisão de converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Providenciem-se eventuais laudos e certidões faltantes. Int. Ciência ao MP. Leme, 17 de dezembro de 2015. - ADV: NEIDE
APARECIDA CICCONE MARTINS CERULLO (OAB 263174/SP)
Processo 0006958-96.2015.8.26.0318 (apensado ao processo 0000228-46.2015.8.26) (processo principal 000022846.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - WILLIAN DE SOUZA LEITE
- Trata-se de pedido de liberdade consubstanciado na alegação de falta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
bem como no fato de que o acusado é portador de retardo mental moderado. O Ministério Público manifestou-se contrário ao
pedido. É o breve relato, decido. Muito embora haja indícios de materialidade e autoria com relação ao ato criminoso imputado
ao acusado, os documentos trazidos pela defesa levam ao fato inarredável de que, ainda que ao cabo da instrução processual
conclua-se pela procedência da ação penal, a semi-imputabilidade do réu acarretará a aplicação de medida de segurança,
em regime ambulatorial, nos termos do laudo pericial ofertado em processo anterior. Diante do exposto, insubsistentes os
motivos ensejadores da prisão preventiva, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE
PROVISÓRIA SEM FIANÇA a Willian de Souza Leite, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I -Proibição de ausentar-se
da Comarca, salvo autorização expressa deste Juízo; II Recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 5h, inclusive nos
dias de folga; III Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres. Advirta-se o acusado que o descumprimento das
medidas cautelares impostas ensejará a decretação da prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: ANGELA MARIA ALVES (OAB 279905/SP)
Processo 0010731-86.2014.8.26.0318 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Justiça Pública CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS - Vistos. As alegações contidas na defesa preliminar não trazem novos elementos e não
têm o condão de afastar os elementos informativos de Inquérito Policial, pois dependem de dilação probatória e são atinentes
ao mérito da causa. Intime(m)-se o(a, os, as) acusado(a,os,as) indicado(a, os, as), para comparecer(em) ao Fórum desta
Comarca, na sala de audiências no endereço supra, no dia 18 de fevereiro de 2016, às 17 horas. , para audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento. Providencie-se o necessário. Consigno que os memoriais deverão ser apresentados em
audiência, oralmente, por escrito ou em “pen drive”. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA.
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao
cumprimento desta. Cobrem-se eventuais laudos e certidões faltantes, bem como cobre-se da autoridade policial o resultado
da diligência deferida a f. 81. Ciência ao Ministério Público. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: VICENTE ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/SP)
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0005430-27.2015.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- ARON LUIZ RODRIGUES LEME - Vistos. Embora a defensora tenha justificado a sua ausência, o princípio da celeridade
processual e da entrega da prestação jurisdicional a réu preso, indefiro a redesignação da audiência pelos motivos expostos.
Nestes termos, mantenho a audiência designada que será acompanhada por defensor plantonista. Com o encerramento da
instrução, a defensora nomeada será intimada para apresentação de memoriais. - ADV: CHRISTIANE SAYURI NAGATA DE
CARVALHO (OAB 197218/SP)
Processo 0006325-85.2015.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - Renan
Antonio Vitor e outros - Vistos. Trata-se de pedido de liberdade provisória em favor de RENAN ANTONIO VITOR. Verifica-se dos
autos que não houve alteração fática nas circunstâncias que fundamentaram a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva. De mais a mais, a alegação de que o acusado possui residência fixa não tem o condão de que a custódia preventiva
seja substituída por medida cautelar diversa da prisão. Assim, indefiro o pedido de liberdade provisória. Int. e ciência ao M.P.. ADV: NATHALIA NARESSI (OAB 291342/SP)
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0004692-39.2015.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - A.L.B. - “Vistos. F.
123- cumpra-se o V. Acórdão. Nesse sentido, redesigno audiência para o dia 12 de fevereiro de 2015 às 13h30 min. Intimem-se
as partes e cumpram-se as formalidades de praxe, COM URGÊNCIA.” - ADV: VICENTE ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/
SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINALJUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0199/2015
Processo 0003433-15.2014.8.26.0198 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - E.M.S. - intime-se o
defensor para, no prazo dce 03 dias, manifestar-se nos autos. - ADV: JOEL DIONISIO LODI (OAB 44273/SP)
Processo 0003518-92.2015.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.R.S. - Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido do representante do Ministério Público para confirmar o pedido liminar de f. 28/30, tornando-a
definitiva para determinar a proibição do requerido CARLOS ROBERTO SOARES de se aproximar dos filhos SINAI SOARES,
VITÓRIA ELIZABETE SOARES, SIMEÃO SOARES e ABRAÃO SOARES, estabelecendo-se limite mínimo de distância de 100
(cem) metros; bem como a proibição de estabelecer contato, por qualquer meio de comunicação, com os filhos SINAI SOARES,
VITÓRIA ELIZABETE SOARES, SIMEÃO SOARES e ABRAÃO SOARES, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), limitada a R$ 300.000,00. JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I do CPC.
A adoção de medidas que se fizerem necessárias à efetivação do comando judicial será apreciada diante da situação de fato
noticiado, em concreto. A responsabilidade criminal de Carlos Roberto Soares deverá ser apurada em procedimento próprio,
assim entendendo o representante do Ministério Público. Indefiro a extração de cópias das declarações de Gislaine, com
remessa à Autoridade Policial, tendo em vista que foi ouvida como informante do Juízo, não prestou compromisso e, portanto,
não poderá ser processada por eventual crime de falso testemunho. Custas e despesas processuais na forma da lei. P.R.I.C. ADV: NEIDE APARECIDA CICCONE MARTINS CERULLO (OAB 263174/SP)
Processo 0006237-47.2015.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins C.E.M.A. - Assim, com fundamento no art. 45 da Lei nº 12.594/12 (SINASE), declaro extinto o presente procedimento. Ciência ao
representante do MP e à defesa. Isento de custas, a teor do disposto no art. 7º, I da Lei nº 11.608/03. Declaro o perdimento de
bens e valores eventualmente apreendidos em favor da União/SENAD, nos termos do art. 63, parágrafo 1º da Lei nº 11.343/06,
se o caso. Oficie-se ao SENAD, a fim de que manifeste sobre interesse nos bens apreendidos, em dez dias, considerado o
silêncio anuência tácita à destruição destes, o que fica deferida. Providencie-se o necessário. Defiro a incineração das drogas
apreendidas, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso. Fixo os honorários advocatícios do(a)(s) patrono(a)(s) da(s)
parte(s) assistida(s), no máximo permitido pela Tabela do Convênio DEFENSORIA/OAB, pela atuação nestes autos. Expeça(m)se certidão(ões). Cumpridas as formalidades, arquivem-se, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: ADRIANA APARECIDA
REMUNHÃO FALDONI (OAB 232160/SP)
Processo 0013572-54.2014.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - D.W.S.N. - Vistos.
F. 104/106: reporto-me às decisões de f. 62e 87. Cumpra-se-as. Ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: VALDIR
DONIZETI DE OLIVEIRA MOCO (OAB 128706/SP), VAGNER JOSE TAMBOLINI (OAB 202881/SP)
Processo 0015529-29.2014.8.26.0015 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Internação com atividades externas R.R.C. - intime-se o defensor para, no prazo dce 03 dias, manifestar-se nos autos. - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB
264989/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
RELAÇÃO Nº 0202/2015
Processo 0000018-18.2015.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.F.R.
- (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal, (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o
link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar
por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando
a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com
a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: VICENTE
ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/SP)
Processo 0000809-84.2015.8.26.0318 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento Institucional - V.S.B.
- - E.M.S.B. - Vistos. Cumpra-se integralmente a r. Sentença de fl. 84/87, arquivando-se os autos oportunamente. Intimese. Leme, 11 de dezembro de 2015. - ADV: WILMA TOGNERI MASSOTTI (OAB 176170/SP), ADRIANA ANDRÉA THOMAZ
TEROSSI (OAB 175592/SP)
Processo 0000904-17.2015.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Homicídio Simples - C.G.J.S. - SENTENÇA
Processo Físico nº:0000904-17.2015.8.26.0318 Classe - AssuntoProcesso de Apuração de Ato Infracional - Homicídio Simples
Autor:Justiça Pública Infrator:Cauê Guilherme Jacinto da Silva Justiça Gratuita C O N C L U S Ã O Em 15/12/2015, faço esses
autos conclusos a Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Barrea VISTOS. Trata-se de Representação que o REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO afora em face de CAUÊ GUILHERME JACINTO DA SILVA para aplicação
de medida socioeducativa, porque no dia 05 de fevereiro de 2015, por volta de 21h30min, na Rua Ignácio Massucato, 2, nesta
cidade e comarca, tentou matar, por motivo fútil e a fim de assegurar a impunidade pela prática de outro ato infracional, mediante
disparo de arma de fogo, os policiais militares Deives Fernando Beltran e Ricardo Altoe Scagion, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Boletim de ocorrência (f. 03/06). Auto de apreensão de adolescente (f. 07/11).
Laudo pericial (f. 84/95). Em 06 de fevereiro de 2015 a representação foi recebida, ocasião em que foi decretada a internação
provisória do adolescente (f. 20/21). O adolescente foi citado e ofertou defesa preliminar (f. 48/49). Na audiência de instrução, o
adolescente foi liberado, tendo em vista a ausência de laudo pericial (f. 59/70). Foram ouvidas as testemunhas arroladas na
representação. Relatórios informativos (f. 99/101, 108/112). As partes se manifestaram em memoriais, trazendo as seguintes
teses: acusação requereu a aplicação de medida socioeducativa de internação diante da existência de autoria e materialidade.
A seu turno, a defesa requereu a improcedência da representação diante da ausência de provas. É o relatório. DECIDO. A ação
socioeducativa merece ser julgada procedente. A materialidade restou incontroversa: Boletim de ocorrência (f. 03/06). Auto de
apreensão de adolescente (f. 07/11). Laudo pericial (f. 84/95). Colheita da prova oral. Quanto à autoria, não pairam dúvidas. Em
juízo, o representado declarou que estava frequentando o CREAS regularmente, bem como trabalhando. No dia dos fatos,
estava fumando maconha em um terreno quando a viatura policial passou. Os policiais abordaram um pessoal que estava na
esquina e, devido ao fato de possuir passagens pela Vara da Infância, ficou com medo e começou a correr. O policial saiu ao
seu encalço e, tendo em vista que não obedeceu à ordem de parada, aquele atirou em sua direção. O tiro acertou seu glúteo.
Negou que tenha efetuado disparo contra o policial militar. Não possui arma de fogo. Já teve passagens pela Vara da Infância.
A genitora de Cauê disse em Juízo que o representado estava trabalhando e tinha comportamento. Acredita que o filho não
tenha praticado os fatos, pois não possuía arma de fogo. Alegou, ainda, que vinha acompanhando os atos do filho. A testemunha
Deives Fernando Beltran relatou em Juízo que estava em patrulhamento pelo bairro, quando avistou três indivíduos em atitude
suspeita. Ao aproximar a viatura, dois indivíduos entraram em um terreno e Cauê empreendeu fuga no contra-fluxo da viatura.
Deu ordem de parada, mas este não obedeceu e acessou um terreno baldio. Neste terreno, ele atirou contra a viatura, efetuando
disparo, motivo pelo qual revidou o disparo. O tiro acertou o adolescente que caiu logo após. Foi chamado o resgate e o
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adolescente foi socorrido. A arma de fogo que o adolescente portava foi encontrada. O tiro desferido pelo adolescente não
acertou lugar algum. A testemunha Ricardo Altoé Scagion narrou em Juízo que efetuava o patrulhamento pelo Jd. Santa Marta,
conhecido dos meios policiais como prática constante de crime, quando avistou três indivíduos. Dois deles estavam a pé e o
terceiro estava de bicicleta. Este de bicicleta empreendeu fuga, razão pelo qual iniciou-se a perseguição. Deu ordem de parada,
mas o representado não a obedeceu. Ele entrou em um terreno baldio e efetuou um disparo contra a viatura. Seu parceiro de
farda revidou e acertou o adolescente. Na diligência, foi localizado o revólver calibre 22 com uma munição deflagrada. O disparo
efetuado pelo adolescente não acertou lugar algum. Pela dinâmica ele efetuou contra a viatura, mas não sabe dizer se ele tinha
intenção de acertar ou assegurar sua fuga. O revólver foi localizado próximo ao adolescente. Não se recorda se a referida arma
tinha numeração suprimida. Pois bem. Há elementos suficientes que levam a inferir que o adolescente praticou os fatos descritos
na representação. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e seguros em descrever que adolescente atirou
contra a viatura policial, deixando de obedecer ordem de parada. De mais a mais, o próprio adolescente narrou que desobedeceu
ao comando policial consistente na ordem de parada, empreendendo fuga. Observe-se que a Defesa nada comprovou contra a
honradez e honorabilidade das testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem elas qualquer razão escusa para
pretenderem prejudicar o adolescente. Assim, seus depoimentos hão de ser prestigiados, em especial porque apresentam
contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando
um todo harmônico e lógico. Por todos os fundamentos expostos, não prospera a alegação da defesa, com relação à fragilidade
do contexto probatório amealhado aos autos. De mais a mais, é cedido que a conclusão do laudo pericial não vincula o
magistrado, que pode formar sua convicção com demais elementos presentes nos autos. Nesse sentido, cito a seguinte ementa
de acórdão: PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI RECONHECIDA PELOS JURADOS.
CONDENAÇÃO EM LESÃO CORPORAL GRAVE. APELAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
LEVE. PRESENÇA DE LAUDOS PERICIAIS, INDICANDO QUE AS LESÕES NÃO RESULTARAM EM INCAPACIDADE PARA AS
OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ SEM SE VINCULAR A QUALQUER LAUDO PERICIAL. OBEDIÊNCIA AO
ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O laudo pericial poderá ser
aceito ou não pelo julgador, tendo este a liberdade para a sua apreciação. É o que estabelece os arts. 157 e 182 do CPP. 2. O
sistema da livre valoração das provas (livre convencimento motivado, persuasão racional ou livre apreciação judicial da prova),
adotado pelo ordenamento jurídico pátrio permite ao Juiz afastar-se das conclusões do laudo pericial, podendo formar sua
convicção com base em outros elementos constantes dos autos. 3. Recurso Improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL:
3692699 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
07/08/2015) Cabe ressaltar que, embora haja negativa do adolescente quanto ao disparo de arma de fogo, fato é que o laudo
pericial atestou que houve recente disparo da arma de fogo encontrada (f.84-85-A). A versão ofertada pelos policiais
encarregados da diligência merece credibilidade, na medida em que o adolescente não tratou de comprovar os fatos alegados
em defesa, ônus que lhe incumbia. No que tange à medida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente, é de ressaltar que
Cauê possui outros registros na Vara da Infância e Juventude. Entretanto, o escorreito cumprimento das medidas sócioeducativas
em procedimento diverso lhe confere credibilidade para que cumpra medida sócioeducativa em meio aberto, sendo de rigor
imposição de medida mais branca, diversa da internação. De mais a mais, há notícias de que o adolescente trabalha, concluiu
o Ensino Médio e, em tese, conta com ampara familiar. Por fim, de acordo com o art. 121 do ECA, a internação é medida
excepcional e deve ser imposta se outras medidas socioeducativas não puderem ser aplicadas, sendo certo que o art. 122, §2º
do referido Estatuto, dispõe que “em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”. Impende
salientar, outrossim, que esta é uma chance conferida ao adolescente para que se paute nas regras de boa conduta em sua
vida, primando para que se afaste da senda criminosa. Destarte, durante seis meses o adolescente será acompanhado pelo
CREAS, a fim de que possam refletir e repensar sobre o ato praticado e as consequências que poderiam advir da reiteração de
conduta similar. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a representação ministerial e APLICO ao representado CAUÊ GUILHERME
JACINTO DA SILVA a medida sócio educativa de liberdade assistida, pelo prazo de seis meses, prevista no artigo 112, IV, do
ECA, por ter praticado ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e V c.c. art. 14, inciso II, todos do
Código Penal. Fixo os honorários advocatícios do(a)(s) patrono(a)(s) da(s) parte(s) assistida(s), no máximo permitido pela
Tabela do Convênio DEFENSORIA/OAB, pela atuação nestes autos. Expeça(m)-se certidão(ões), oportunamente. Deferido ao
adolescente o direito de recorrer em liberdade, porquanto lhe foi aplicada medida socioeducativa a ser cumprida em meio
aberto.Expeça-se o necessário. Isento de custas, a teor do disposto no art. 7º, I da Lei nº 11.608/03. Nos termos do art. 201, §2º
do Código de Processo Penal c.c. art. 152 da Lei nº 8.069/90, comuniquem-se as vítimas da sentença. P.R.I.C. Leme, 17 de
dezembro de 2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA - ADV: PAULO ARANHA PEIXE (OAB 11481/SP)
Processo 0001090-40.2015.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins N.B.M.S. - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal,
(Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar,
diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso)
e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento)
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) ADV: JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO (OAB 123567/SP)
Processo 0001115-53.2015.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - I.A.L.L. - Vistos.
Acolho os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para que, diante do cumprimento das medidas socioeducativas
de liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade aplicada ao adolescente Igor Adalberto Lucas Lemos, declaro
extinta a presente execução, com base no art. 46, inc. II, da Lei nº 12.594/2012 (Lei do Sinase). Oficie-se à SADS e, por fim,
arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: MARCOS PAULO MARDEGAN (OAB 229513/
SP)
Processo 0001134-59.2015.8.26.0318 - Ação Civil Pública - Medidas de proteção - M.L. - Vistos. À vista do relatório de
fl. 142, no sentido de que a internação cumpriu seu fim e que a adolescente encontra-se em alta médica e da manifestação
do representante do Ministério Público de fl. 145, determino que se oficie à clínica Via Saúde para que esta proceda à alta da
adolescente. Oficie-se e intime-se. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Intime-se. - ADV: CHRISTIAN
CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP)
Processo 0001407-38.2015.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - D.A.S. - (NOTA
DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª
instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://
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esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar
o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a
utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com
a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: MARCOS
PAULO MARDEGAN (OAB 229513/SP)
Processo 0001952-79.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001952) - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar
- Abandono Material - B.E.M. e outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação e, em
consequência, DECRETO a perda do poder familiar exercido por B.E.M. e T.A.A. sobre a filha menor Y.V.M., com fundamento
no art. 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 1638, incisos II e III, do Código Civil. Após o trânsito em julgado,
proceda-se à averbação junto ao Cartório de Registro Civil. Arbitro honorários advocatícios no máximo previsto na Tabela,
expedindo certidão oportunamente. P. R. I. C. - ADV: CÁSSIO MÔNACO FILHO (OAB 161205/SP), JOSE BENEDITO RUAS
BALDIN (OAB 52851/SP)
Processo 0002042-19.2015.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - L.M.S.F. - Intime-se
o defensor para, no prazo de 3 (três) dias manifestar-se nos autos. - ADV: VERALI BARBI (OAB 143850/SP)
Processo 0003197-57.2015.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- M.C.S. e outros - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do
Tribunal, (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou
acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a
ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte
branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do
documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o
encaminhamento) - ADV: JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP), JORGE ANTONIO REZENDE OSÓRIO (OAB 203092/SP),
JOEL DIONISIO LODI (OAB 44273/SP), JOSE BENEDITO RUAS BALDIN (OAB 52851/SP)
Processo 0003233-02.2015.8.26.0318 - Adoção - Adoção de Criança - M.C.F. - Ante o exposto, com base no artigo 269,
I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONCEDER M.C.F. a adoção do menor, que manterá o vínculo com sua
genitora, nos termos do artigo 41, § 1º, do Estatuto da Criança e Adolescente. O menor passará a chamar-se E.S.F., diante
da manifestação de vontade do requerente, nos termos dos estudos realizados. Após o trânsito em julgado, nos termos do
artigo 47 do Estatuto da Criança e Adolescente, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil que expediu a certidão
de nascimento de fls. 10, para o cancelamento do assento anterior da criança e a lavratura de um novo, no qual constará o
adotante como sendo seu genitor e os pais deste como avós paternos (mantendo-se o nome da genitora e dos avós maternos).
Fica dispensado o estágio de convivência, já que o menor está residindo com o requerente desde que possui 04 meses de vida.
Arbitro os honorários ao defensor nomeado para defender os interesses do autor no máximo da Tabela prevista no Convênio
da OAB/SP com a Defensoria para a espécie. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. Em havendo recurso, expeça-se
certidão correspondente a 70% do valor arbitrado, independentemente do trânsito em julgado. P. R. I. C. - ADV: CAROLINA
LENTZ FLORIANO (OAB 247313/SP), DOUGLAS ANTONIO RAINERI FIOCCO (OAB 70732/SP)
Processo 0003297-12.2015.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - F.H.S.R. - Vistos.
Homologo o Plano Individual de Atendimento (P.I.A.) para que produza os jurídicos e legais efeitos.Aguarde-se o envio de
relatórios de acompanhamento da medida, manifestando-se as partes oportunamente.Intime-se. Intime-se. - ADV: VICENTE
ANGELO BACCIOTTI (OAB 19999/SP)
Processo 0003608-03.2015.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins C.D.T.S. - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal,
(Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar,
diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso)
e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento)
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) ADV: FABIANA COSME AZENE (OAB 337734/SP)
Processo 0003987-41.2015.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - P.M.J. - Intime-se o
defensor para, no prazo de 3 (três) dias manifestar-se nos autos. - ADV: PAULO ARANHA PEIXE (OAB 11481/SP)
Processo 0004068-24.2014.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - A.P.T. - Vistos.
Nos termos da cota de fls. 106, que adoto como razão de decidir, prorrogo a medida pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos
do artigo 118, parágrafo 2º, da Lei 8.069/90. Oficie-se ao CREAS para que adote as providencias necessárias. Int. - ADV:
LEANDRO BERTOLOTI DE OLIVEIRA (OAB 301677/SP)
Processo 0004742-65.2015.8.26.0318 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M.M.C. e
outros - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal, (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente,
o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após,
optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento)
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) ADV: JOSE EDELVAIS CAMILLO DE MORAES (OAB 33083/SP)
Processo 0006140-47.2015.8.26.0318 - Carta Precatória Infância e Juventude - Citação (nº 00032272820158260210 - JD. 1ª
VARA FORO DE GUAÍRA-SP) - L.A.P. - Vistos. Para oitiva da requerida nos termos do artigo 166 do ECA, designo audiência
para o dia 14 de janeiro de 2016 às 13h45min. Intime-se. - ADV: FREDERICO AUGUSTO NASCIMENTO OLIVEIRA (OAB
217748/SP)
Processo 0006954-93.2014.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - P.G.F. - Fls. 208/209 - Cite-se a Fazenda Pública, na forma do art. 730, do CPC. Intime-se. - ADV: KALLEB
GROSSKLAUSS BARBATO (OAB 335538/SP)
Processo 0007196-52.2014.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - E.C. - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - Vistos. F. 213/214: intime-se a Fazenda Estadual para se
manifeste nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, dê-se ciência à Fazenda da petição de fls.
215/216, a qual informa que o medicamento pode ser substituído por outro, desde que na forma líquida. Int. - ADV: CINTIA
BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), DANIELE REGINA DE CARLI (OAB 238017/SP)
Processo 0007647-77.2014.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - L.H.M. - (NOTA
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DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª
instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://
esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar
o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a
utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com
a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: JOSE
EDELVAIS CAMILLO DE MORAES (OAB 33083/SP)
Processo 0010400-07.2014.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - B.C.C. - Vistos.
Intime-se o adolescente e seu representante legal para que compareça ao CREAS para cumprimento da medida, no prazo de
05 dias, sob pena de adoção das providência cabíveis. Comunique-se ao CREAS. Intime-se. Leme, 16 de setembro de 2015.
- ADV: WILMA TOGNERI MASSOTTI (OAB 176170/SP)
Processo 0010593-22.2014.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Família - J.R.V.F. - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do
defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos
Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.
do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse
e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar
conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador.
Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: JOSE CARLOS DA PONTES FURTADO
(OAB 123567/SP)
Processo 0010699-16.2014.8.26.0566 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Internação sem atividades externas M.G.C.B. - Intime-se o defensor para, no prazo de 3 (três) dias manifestar-se nos autos. - ADV: JOSE BENEDITO RUAS
BALDIN (OAB 52851/SP)
Processo 0011361-45.2014.8.26.0318 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento Institucional - M.P.E.S.P.
- L.C.S.F. e outro - P.R.S. - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site
do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou
acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a
ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte
branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do
documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o
encaminhamento) - ADV: CLAUDIA KINOCK ALVARES SENEDA (OAB 114472/SP)
Processo 0013330-95.2014.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - I.H.L.S.
- (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal, (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o
link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar
por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando
a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com
a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: CHRISTIAN
CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP)
Processo 0013575-09.2014.8.26.0318 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - E.C.S. - (NOTA
DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários no próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª
instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://
esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar
o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a
utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com a
assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: GILMAR DOS
SANTOS MANO (OAB 186792/SP)
Processo 0013682-53.2014.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins L.H.A.O. - Vistos. F. 53/55: indefiro o pedido, tendo em vista que o interessado não esclareceu o pleito do Ministério Público,
tampouco regularizou a sua representação. No mais, autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas nos
autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: VAGNER VIEIRA VILLA (OAB 127768/SP)
Processo 1001604-73.2015.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - E.C. - Fazenda do Estado
de Sao Paulo - Vistos. F. 95/109: Ciente. Reporto-me à decisão de f. 81/82, assinando prazo à requerida para que cumpra a
obrigação que lhe foi imposta, em 10(dez) dias, a contar desta intimação, providenciando o necessário no local de residência do
autor. Em caso de descumprimento, decorrido o prazo para tanto, tornem-me conclusos para majoração da multa. Aguarde-se
o decurso do prazo para contestação. Cumpra-se com prioridade. Intime-se. - ADV: MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP),
DANIELE REGINA DE CARLI (OAB 238017/SP)
Processo 3004261-22.2013.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - K.D.F.S. - Municipio de Leme e outro - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do Dr. Kalleb Grossklauss Barbato para
comparecer em Cartório e retirar o ofício RPV, devenco comprovar a protocolização do mesmo) - ADV: KALLEB GROSSKLAUSS
BARBATO (OAB 335538/SP)
Processo 3004641-45.2013.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado - J.T.S. e outros ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação ministerial, para o fim de aplicar aos representados
J.W.D.S.A. e L.F.M. a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de seis meses, prevista no art. 112, IV, do ECA,
por terem praticado ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP. Deferido aos adolescentes o
direito de recorrerem em liberdade, porquanto lhes foi aplicada medida socioeducativa a ser cumprida em meio aberto. Expeçase o necessário. Isentos de custas, a teor do disposto no art. 7º, I da Lei nº 11.608/03. Nos termos do art. 201, §2º, do CPP
c.c. art. 152 da Lei nº 8.069/90, dê-se ciência às vítimas da sentença. Por derradeiro, arbitro honorários os patronos nomeados
aos adolescentes em 100% do valor fixado pela tabela Defensoria/OAB. Expeçam-se as respectivas certidões, que deverão ser
extraída diretamente do sistema informatizado pela interessada. P. R. I. C. - ADV: RITA DE CÁSSIA SUNDFELD SPIGA REAL
(OAB 170983/SP), RODRIGO CRISTIANO BIANCO (OAB 225865/SP), PATRICIA MORAES (OAB 259248/SP)
Processo 3004641-45.2013.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado - J.T.S. e outros - Assim,
com fundamento no art. 45 da Lei nº 12.594/12 (SINASE), declaro extinto o presente procedimento em relação ao menor
Jefferson Tavares dos Santos, prosseguindo-se em relação aos demais adolescentes. Ciência ao representante do MP e à
defesa. Isento de custas, a teor do disposto no art. 7º, I da Lei nº 11.608/03. O perdimento de bens será analisado quando da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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prolação da sentença aos demais infratores. Fixo os honorários advocatícios do(a)(s) patrono(a)(s) da(s) parte(s) assistida(s),
no máximo permitido pela Tabela do Convênio DEFENSORIA/OAB, pela atuação nestes autos. Expeça(m)-se certidão(ões).
Cumpridas as formalidades, arquivem-se, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: RITA DE CÁSSIA SUNDFELD SPIGA
REAL (OAB 170983/SP), PATRICIA MORAES (OAB 259248/SP), RODRIGO CRISTIANO BIANCO (OAB 225865/SP)
Processo 3006374-46.2013.8.26.0318 (apensado ao processo 0001952-79.2013.8.26) - Adoção c/c Destituição do Poder
Familiar - Adoção Nacional - R.A.T.P. e outro - B.E.M. e outro - VISTOS. R.A.T.P. e A.D.P., qualificados nos autos, ajuizaram
a presente ação de Destituição de Poder Familiar c.c. adoção da menor Y.V.M. em face de B.E.M. e T.A.A. pais biológicos do
menor. Alegam os requerentes, em breve síntese, que são casados desde 07 de dezembro de 1996 e não possuem filhos
biológicos. Que o requerente Aldo possui certo parentesco com a requerida T., menor impúbere que se encontra abrigada.
Tendo em vista a situação irregular dos pais biológicos, os requerentes possuem a guarda da criança desde 07 de fevereiro
de 2013, motivo pelo qual requerem a procedência do pedido. Inicial e documentos (fls. 02/14). Regularmente citados, os
requeridos apresentaram contestação (f. 60/62). Estudo social as fls. 121/130 e estudo psicológico as fls. 142/145 do feito nº
0001952-79.2013.8.26.0318. As partes foram ouvidas na audiência de instrução, debates e julgamentos e manifestaram-se
em alegações escritas (fls. 106/107). É o relatório. Decido. No mérito, o pedido é parcialmente procedente. Exige-se para o
deferimento da adoção que: O adotando conte, no máximo, com 18 (dezoito) anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a
guarda ou tutela dos adotantes (ECA, art. 40); Os adotantes sejam maiores de 21 anos, independente do estado civil ou, sendo
casados ou companheiros, pelo menos um deles seja maior de 21 anos (ECA, art. 42, caput e § 2°); Os adotantes não sejam
ascendentes ou irmãos do adotando (ECA, art. 42, § 1°); Exista diferença de idade de, pelo menos, 16 (dezesseis) anos entre
adotante e adotado (ECA, art. 42, § 1°); Apresente reais vantagens ao adotante (ECA, art. 43); Haja o consentimento dos pais,
salvo se desconhecidos ou destituídos do poder familiar e anuência do adotante, se este contar com mais de 12 anos de idade
(ECA, art. 45, §§ 1° e 2°); Estágio de convivência pelo prazo determinado pela autoridade judicial (ECA, art. 46). No caso
concreto, estão presentes todos os requisitos legais, procedendo, pois, o pedido de adoção. O adotanda é nascida em 24 de
Maio de 2012, contando hoje com 03 anos de idade. Os adotantes são pessoas idôneas, de bons antecedentes. Os estudos
realizados nos autos demonstraram que o infante se encontra integrado no núcleo familiar dos autores desde o nascimento,
estando bem amparado e atendido em suas necessidades biopsicossociais e que os autores assumiram a criança como
filho legítimo. Estudo psicológico: “Apesar da falta de oportunidade dada à adolescente outrora, cabe destacar que, neste
momento, mudanças na configuração atual podem ser bastante prejudiciais ao desenvolvimento de Yasmim, que já reconhece
Aldo e Raquel como pais, sentindo-se segura e amparada em sua companhia. Ademais, o referido casal também já nutre este
sentimento pela menina, cuidando-a com todo carinho e atenção. Eles têm exercido a guarda de modo zeloso, oferecendo à
menina um ambiente aparentemente estável e saudável ao seu desenvolvimento”. Ademais, durante a audiência de instrução e
julgamento os genitores biológicos foram advertidos das consequências da procedência do pedido e demonstraram concordância
com este. Por fim, a adoção apresenta reais vantagens ao adotando, fundando-se em motivação legítima. A esse respeito o
parecer técnico é amplamente favorável, constatando-se que os adotantes apresentam condições favoráveis para adotarem a
criança, a qual se beneficiará com a adoção. Ademais, há notícias nos autos de que os autores já possuem sua guarda judicial.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para deferir a R.A.T.P. e A.D.P. a ADOÇÃO da menor Y.V.M.
O pedido de destituição do poder familiar foi julgado procedente nos autos de nº 1952-79.2013. Deverá, após o trânsito em
julgado desta decisão, ser expedido mandado de averbação, do qual não se fornecerá certidão, a não ser por ordem judicial,
a fim de: 1) consignar os adotantes e seus genitores como pais e avós da adotada, a qual passará a se chamar Y.V.P., sendo
vedada qualquer observação a respeito da origem do ato, a não ser por ordem judicial; 2) cancelamento do registro original da
adotada. Deve ser consignado que ficam vedadas quaisquer anotações a respeito da origem da filiação, nos termos do artigo
47, § 3º, da Lei nº 8.069/90, permanecendo, contudo, os impedimentos matrimoniais, nos termos do artigo 41 do mesmo diploma
legal. Arbitro os honorários à patrona nomeada no teto da respectiva tabela, expedindo certidão oportunamente. P.R.I.C e,
oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: CINTHIA LOISE JACOB DENZIN (OAB 156925/SP), IVANILDO APARECIDO M
SIQUEIRA (OAB 92354/SP), CARLOS ALBERTO LISSONI (OAB 282988/SP)
Processo 3006716-57.2013.8.26.0318 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
Fornecimento de Medicamentos - B.S. - Fls. 209/210 - Cite-se a Fazenda Pública, na forma do art. 730, do CPC. Intime-se. ADV: VAGNER JOSE TAMBOLINI (OAB 202881/SP)
Processo 3008793-39.2013.8.26.0318 - Ação Civil Pública - Medidas de proteção - M.L. - Vistos.Cumpra-se o venerando
acórdão, expedindo-se o necessário. Digam as partes, em dez (10) dias. No silencio, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Intime-se.Leme, 01 de dezembro de 2015. - ADV: CHRISTIAN CLAUDIO ALVES (OAB 133087/SP)
RELAÇÃO Nº 0206/2015
Processo 1006194-93.2015.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Medidas de proteção - M.P.E.S.P. - B.R.S.F. e outros
- Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito, com fundamento no art. 267, inciso VI do Código de Processo Civil e determino o
desacolhimento das crianças, concedendo-se a guarda de Í. e S. aos avós paternos J.F.S. e N.A.T.S. e a guarda de S. ao genitor
E.L.F. Oficie-se ao Conselho Tutelar para que providencie o acompanhamento dos infantes, pelo prazo de 02 (dois) meses. Em
caso de constatada negligência, deverá o Conselho Tutelar tomar as providências de ordem administrativa, comunicando o
representante do Ministério Público e o Poder Judiciário local. P.R.I.C. - ADV: ANA MARIA LOPES MEDEIROS (OAB 263129/
SP)
RELAÇÃO Nº 0210/2015
Processo 0006222-78.2015.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins C.H.P.S. - Intime-se defensor de que foi expedido carta precatória à Comarca de Pirassununga visando oitiva de testemunhas.
- ADV: ARIANE RAQUEL ZAPPACOSTA (OAB 153031/SP)
RELAÇÃO Nº 0211/2015
Processo 0005397-37.2015.8.26.0318 - Auto de Apreensão em Flagrante - Roubo (art. 157) - W.D.P. - Vistos. Recebo
o recurso interposto pela defesa. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Abra-se vista ao Ministério
Público para contrarrazões. Após, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV:
VAGNER VIEIRA VILLA (OAB 127768/SP)
RELAÇÃO Nº 0212/2015
Processo 0006051-24.2015.8.26.0318 - Autorização judicial - Entrada e Permanência de Menores - R.R.A.B.M. - Vistos.
Recebo ao recurso de apelação Interposto. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Abra-se vista ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Ministério Público para contrarrazões. Após, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de estilo. Intimese. - ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP), EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP), KALLEB
GROSSKLAUSS BARBATO (OAB 335538/SP), THAYANE GROSSKLAUSS BARBATO (OAB 361359/SP)
RELAÇÃO Nº 0214/2015
Processo 0006236-62.2015.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins C.E.M.A. - Assim, com fundamento no art. 45 da Lei nº 12.594/12 (SINASE), declaro extinto o presente procedimento. Ciência ao
representante do MP e à defesa. Isento de custas, a teor do disposto no art. 7º, I da Lei nº 11.608/03. Declaro o perdimento de
bens e valores eventualmente apreendidos em favor da União/SENAD, nos termos do art. 63, parágrafo 1º da Lei nº 11.343/06,
se o caso. Oficie-se ao SENAD, a fim de que manifeste sobre interesse nos bens apreendidos, em dez dias, considerado o
silêncio anuência tácita à destruição destes, o que fica deferida. Providencie-se o necessário. Defiro a incineração das drogas
apreendidas, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso. Fixo os honorários advocatícios do(a)(s) patrono(a)(s) da(s)
parte(s) assistida(s), no máximo permitido pela Tabela do Convênio DEFENSORIA/OAB, pela atuação nestes autos. Expeça(m)se certidão(ões). Cumpridas as formalidades, arquivem-se, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: WILMA TOGNERI
MASSOTTI (OAB 176170/SP)
RELAÇÃO Nº 0216/2015
Processo 1006468-57.2015.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Liminar - J.L.S.F. - Vistos. Do cotejo entre o interesse
meramente pecuniário da ré e do direito à vida pretendido pela requerente, vislumbra-se, sem muito esforço, a prevalência
constitucional deste sobre aquele. Assim sendo, ante a plausibilidade dos fatos alegados, havendo prova inequívoca do direito
pleiteado, defiro o pleito antecipatório para determinar, por ora, que a requerida custeie o tratamento no Hospital São Francisco,
localizado na rua Bernardinho de Campos, 912, Centro, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Fixo, como forma de compelir a ré ao
fiel cumprimento desta decisão, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar da data da intimação desta decisão. Defiro
a gratuidade, ficando a beneficiária ciente, desde já, do disposto no art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50. Cite-se e intimem-se, com
urgência. Int. - ADV: RICARDO DONISETI FERNANDES (OAB 338276/SP)
RELAÇÃO Nº 0217/2015
Processo 1004284-31.2015.8.26.0318 - Guarda - Guarda - S.P.S. - Manifeste-se a autora, no prazo legal, acerca da certidão
do Sr. Oficial de Justiça de fls. 67. - ADV: NATHALIA NARESSI (OAB 291342/SP)
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0006248-76.2015.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins J.P.S.S. - Vistos. Há justa causa para a ação socioeducativa, em face da presença de indício suficiente de materialidade e de
autoria, ao menos em análise inicial, própria da fase do procedimento, razão pela qual recebo a representação. Para audiência
de apresentação designo o dia 14 de janeiro de 2016, às 14 horas, notificando-se o adolescente e seu responsável legal para
comparecer acompanhado de advogado. Oficie-se à OAB para nomeação de defensor dativo. Indefiro o pedido de internação
provisória, haja vista que o adolescente encontra-se cumprindo medida socioeducativa de internação, em decorrência do
julgamento dos autos de nº 0003611-55.2015.8.26.0318, por prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico, praticado
em 02/04/2015. Int. - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP)
Processo 0006248-76.2015.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins J.P.S.S. - Vistos. Tendo em vista a alegação da Fundação Casa de dificuldade de apresentação do menor para a audiência
designada para o dia 14/01/2016 e, considerando o fato de que o adolescente está cumprindo medida de internação em razão
da prática de ato infracional equiparado ao tráfico nos autos da representação de nº 0003611-55.2015.8.26.0318, custodiado
em razão de outro procedimento, em não havendo prejuízo, depreque-se a apresentação nestes autos designada. Providenciese o necessário, com urgência. Libere-se a pauta. - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP)

LENÇÓIS PAULISTA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 14/12/2015
PROCESSO :1002411-90.2015.8.26.0319
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Alder Ribeiro Barbosa
ADVOGADO : 321879/SP - Eduardo Vergueiro Longato
EMBARGDO : Rodobens Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 208972/SP - Thiago Tagliaferro Lopes
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002414-45.2015.8.26.0319
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Paulo Ribeiro
ADVOGADO : 105181/SP - Roberval Jose Grandi
IMPTDO
: Diretor da 144ª Ciretran de Lençóis Paulista
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :1002415-30.2015.8.26.0319
CLASSE
:APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
REQTE
: Scuderia Comércio de Veículos Ltda.
ADVOGADO : 105181/SP - Roberval Jose Grandi
REQDO
: Luiz Aparecido Teixeira
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002390-17.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Selma Aparecida Ferreira Tenório
ADVOGADO : 322771/SP - Fatima Cristina Ferreira
REQDO
: Banco Cruzeiro do Sul SA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002391-02.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Mikaelle Martins de Camargo
ADVOGADO : 340293/SP - Paula Roberta Dias de Souza
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002392-84.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Albanice Cian Parella
ADVOGADO : 344479/SP - Henrique Bueno Damascena Ribeiro
REQDO
: Fabio Junior dos Santos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002393-69.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Lençóis Paulista Sicoob Cred Acilpa
ADVOGADO : 183551/SP - Evandro Rocha Camargo
EXECTDA
: Eliane Oliveira da Silva ME
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002394-54.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 159092/SP - Rodrigo Lopes Garms
EXECTDO
: Focus Serviços de Segurança Saúde e Meio Ambiente Ltda
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002395-39.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Jair Aparecido Ramos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002396-24.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Nair Francisco dos Santos Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002397-09.2015.8.26.0319
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Cores Vivas Comércio de Tintas Lençóis Ltda
ADVOGADO : 310127/SP - Caroline Menegon Ciccone
REQDA
: Simone Aparecida Pinheiro Rodrigues
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002398-91.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Thais Regina Munhoz Silvério
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1002399-76.2015.8.26.0319
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
: 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
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EXECTDA
: Jaqueline Fernanda Laudelino
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002400-61.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Luhan Henrique Campelotti
ADVOGADO : 322771/SP - Fatima Cristina Ferreira
REQDO
: Banco Cruzeiro do Sul SA
ADVOGADO : 115762/SP - Renato Tadeu Rondina Mandaliti
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002401-46.2015.8.26.0319
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Cores Vivas Comércio de Tintas Lençóis Ltda
ADVOGADO : 310127/SP - Caroline Menegon Ciccone
REQDA
: Jenys Alves dos Santos
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002402-31.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Ana Beatriz de Lima Moreira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002403-16.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Eliane Teresa Pires
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002404-98.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Alessandro Zangarelli Alves
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002405-83.2015.8.26.0319
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A.P.O.A.
ADVOGADO : 284298/SP - Ricardo Carrillo Voros
REQDO
: J.A.A.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002406-68.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Gerinaldo Souza Santos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002426-59.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Francisco Ortiz Machado
ADVOGADO : 194447/SP - Romulo Paulon Pegolo
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0006120-53.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: DEBORA CRISTINA MACIEL
EXECTDO
: Mateus Gabriel Dias
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002407-53.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Maria de Fátima Gaspareli Monzani
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:1002408-38.2015.8.26.0319
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CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Silvana Fátima Terassi
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002409-23.2015.8.26.0319
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO : 23134/SP - Paulo Roberto Joaquim dos Reis
REQDO
: Fábrica de Móveis Boso Ltda Epp
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002410-08.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Juliano Doriedson Lopes e Cia Ltda Epp
ADVOGADO : 152459/SP - Alessandro Grandi Giroldo
REQDO
: Banco Bradesco Financiamento S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002427-44.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Raquel Aparecida da Silva
ADVOGADO : 361150/SP - Leunice Amaral de Jesus
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002416-15.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Alessandra Giovannetti Constantino
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002412-75.2015.8.26.0319
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: A.D.G.O.
ADVOGADO : 97061/SP - Denise Omodei Coneglian
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002413-60.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Vera Lúcia Diegoli
ADVOGADO : 322771/SP - Fatima Cristina Ferreira
REQDO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL SA
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 15/12/2015
PROCESSO :1002434-36.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: H.A.L.
ADVOGADO : 336702/SP - Alex Sandro Barbosa Rodrigues
REQDO
: D.M.S.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002438-73.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ana Paula Ribeiro dos Santos
ADVOGADO : 229744/SP - Andre Takashi Ono
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002441-28.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edina da Silva
ADVOGADO : 317726/SP - Caroline Caon Marcolino
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1002417-97.2015.8.26.0319
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
: 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
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EXECTDO
: João Victor Pereira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002419-67.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Lourdes Ferreira da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002420-52.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Júlio César Beltramin
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002421-37.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Carlos José Gustavo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002422-22.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Ulisses Santiago de Prado Fernandes
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002423-07.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Bodo Sociedade de Advogados
ADVOGADO : 205277/SP - Fernanda Maria Bodo de Mattos
REQDO
: Santos e Santos Comércio de Vidros Ltda Me
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002446-50.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: João Miguel Clementino
ADVOGADO : 279580/SP - Jose Roberto Marzo
REQDO
: Serrana Securitizadora SA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002424-89.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Moisés do Nascimento Santos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002425-74.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Juliano Príncipe Penhafiel
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002428-29.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Phamela Rafaela Placidinho
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002429-14.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Ana Paula dos Reis
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0006128-30.2015.8.26.0319
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CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Carlos Aparecido Rodrigues
REQDO
: Ricardo Casagrande
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002430-96.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Nair Francisco dos Santos Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002431-81.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Alessandra Giovannetti Constantino
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002432-66.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sandro Luis Ortega
ADVOGADO : 150251/SP - Rogerio do Amaral
REQDO
: Marcos Cesar Paccola
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002433-51.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Nelci Helio Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002435-21.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Bruno Zeferino Antônio
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002436-06.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: João Paulo Braga
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002437-88.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: L.G.O.D.
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
REQDO
: W.M.D.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002439-58.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 264825/SP - Samuel Henrique Castanheira
EXECTDO
: André Luiz da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002440-43.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: E.S.A.
ADVOGADO : 206383/SP - Ailton Aparecido Tipó Laurindo
EXECTDO
: E.P.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002443-95.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Andreia Tomé Rodrigues
ADVOGADO : 229744/SP - Andre Takashi Ono
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
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PROCESSO :1002444-80.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Sport Shoes
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Marli de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002445-65.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A I Prenhaca Calçados Epp Yes Boots
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Elaine Cristina Martins Costa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002447-35.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: V.J.G.
ADVOGADO : 148374/SP - Ronaldo de Macedo
REQDA
: T.C.G.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002449-05.2015.8.26.0319
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: F.C.O.S.
ADVOGADO : 324583/SP - Giovana Aparecida Fernandes Giorgetti
REQDO
: R.E.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002450-87.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: T.
ADVOGADO : 95610/SP - Paulo Sergio Biamino
EXECTDO
: Me Supermercado Ltda Epp
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002451-72.2015.8.26.0319
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco GMAC S/A
ADVOGADO : 253137/SP - Sidnei Ferraria
REQDO
: Carlos Alberto Bueno
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002452-57.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Tempera Irmãos Carbone Ltda
ADVOGADO : 220412/SP - Kléber Henrique de Oliveira
REQDO
: Christian Soleck Fogaça
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO
VARA:SETOR

:0007775-17.2002.8.26.0319
:EXECUÇÃO FISCAL
: Municipio de Lencois Paulista
: 20813/SP - Waldir Gomes
: Lourisvaldo Antonio Xavier
DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :1002453-42.2015.8.26.0319
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 140390/SP - Viviane Aparecida Henriques
REQDA
: Vanessa Custodio
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0006130-97.2015.8.26.0319
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.A.K.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE
EMBARGTE
ADVOGADO
EMBARGDO

:0006129-15.2015.8.26.0319
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
: Waldemar Silva de Oliveira Junior
: 202744/SP - Rodrigo Caciolari
: Cooperativa Educacional de Lençóis Paulista Cooperelp
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ADVOGADO : 97257/SP - Luis Antonio Malagi
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002454-27.2015.8.26.0319
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Aparecida Garcia de Freitas
ADVOGADO : 205897/SP - Juliano Momo Nogueira de Lima
IMPTDO
: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002216-08.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: F.C.G.
ADVOGADO : 218081/SP - Caio Roberto Alves
REQDO
: F.G.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
EXECTDO
VARA:SETOR

:1500085-03.2015.8.26.0319
:EXECUÇÃO FISCAL
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
: Valdeci Raquel
DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
EXECTDO
VARA:SETOR

:1500086-85.2015.8.26.0319
:EXECUÇÃO FISCAL
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
: Valdeci Raquel
DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :1002455-12.2015.8.26.0319
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO : 178962/SP - Milena Pirágine
REQDO
: R.M. Rodrigues Montagens Industriais Ltda
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 16/12/2015
PROCESSO :1002456-94.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jonata Willian da Silva Gasparelli
ADVOGADO : 279580/SP - Jose Roberto Marzo
REQDO
: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda
ADVOGADO : 222219/SP - Alexandre Fonseca de Mello
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002457-79.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: André de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002460-34.2015.8.26.0319
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: L.A.R.C.
ADVOGADO : 340141/SP - Nadia Cacciolari Contente Llobet Villas
REQDO
: F.V.C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002458-64.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Silene Jacinto da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002459-49.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Felipe Angélico Marques
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1002462-04.2015.8.26.0319
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: A.C.F.I.
ADVOGADO : 115665/SP - Marco Antonio Crespo Barbosa
REQDO
: P.H.S.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002461-19.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Priscila Daiane Badesso Falasca
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002463-86.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Eder Franco Brandão
ADVOGADO : 210547/SP - Anderson Sarria Brusnardo
REQDO
: CBPM Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0006134-37.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cícero Gomes de Melo
EXECTDO
: ALAN ALBERTO BERNARDES NUNES
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0006135-22.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Claudionor Delamura
EXECTDO
: Fabiano Cristiano Pelá
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002465-56.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Denise Omodei Coneglian
ADVOGADO : 161270/SP - Wanderlei Aparecido Craveiro
REQDO
: Banco do Brasil SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002464-71.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Daniele da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002466-41.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: C B L Prenhaca Vestuário Epp Hot Wear
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Silmara Aparecida Dias
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0006138-74.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Deivid Paulo Pereira
REQDO
: Jose Antonio Moeca
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0006139-59.2015.8.26.0319
CLASSE
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE
: M.F.G.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002467-26.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: M.T.P.F.
ADVOGADO : 156712/SP - Cláudia Pinto Guedes
EXECTDO
: A.F.J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:1002470-78.2015.8.26.0319
:MONITÓRIA
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REQTE
: Auto Posto Rondon 303 Ltda
ADVOGADO : 100182/SP - Antonio Jose Contente
REQDA
: Isabela Moura da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002468-11.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Sueli Aparecida Manzano
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002469-93.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Auto Posto Rondon 303 Ltda
ADVOGADO : 100182/SP - Antonio Jose Contente
REQDO
: Carlos Alberto Matheus Eireli - Matheus e Cia Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002471-63.2015.8.26.0319
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Auto Posto Rondon 303 Ltda
ADVOGADO : 100182/SP - Antonio Jose Contente
REQDA
: Marieta Ferreira de Souza Albuquerque
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002473-33.2015.8.26.0319
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Preve Lençoense de Ensino e Educação Ltda
ADVOGADO : 331314/SP - Eduardo Vendramini Martha de Oliveira
REQDA
: Sandra Ferraz da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002472-48.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Alice Caroline Brandão
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002474-18.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Auto Posto Rondon 303 Ltda
ADVOGADO : 100182/SP - Antonio Jose Contente
REQDO
: Junior Aparecido Brandão Transportes Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002475-03.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Peterson Cristiano Alves dos Santos Barbosa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002477-70.2015.8.26.0319
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: I.K.V.
ADVOGADO : 336702/SP - Alex Sandro Barbosa Rodrigues
IMPTDA
: D.C.M.D.A.P.Z.S.E.M.O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002476-85.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Wesley Moyses
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002479-40.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
ADVOGADO : 179912/SP - Danielly Vieira Delandrea
EXECTDA
: LEILA ALVES DA SILVA
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
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PROCESSO :1002480-25.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Anaize Helena da Silva
ADVOGADO : 150251/SP - Rogerio do Amaral
REQDO
: Antonio Silva de Oliveira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002481-10.2015.8.26.0319
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Pan S/A
ADVOGADO : 157875/SP - Humberto Luiz Teixeira
REQDA
: Eliane Aline de Oliveira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002478-55.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALIMENTOS - PROVISIONAIS
REQTE
: A.P.
ADVOGADO : 279580/SP - Jose Roberto Marzo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002483-77.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Jaqueline Francieli de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002482-92.2015.8.26.0319
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Moretto Comércio de Materiais para Construção Ltda
ADVOGADO : 100182/SP - Antonio Jose Contente
REQDO
: Cicero Luiz Dias
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002484-62.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Martucci Melillo Advogados Associados
ADVOGADO : 360237/SP - Guilherme Machado de Lima Faria
EXECTDA
: Elizabeth Loyola da Silva Gayardo
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 17/12/2015
PROCESSO :1002488-02.2015.8.26.0319
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Boso Usiprime Massa e Concreto Ltda
ADVOGADO : 138831/SP - Flavio Luis de Oliveira
REQDA
: Raquel Cristina de Freitas
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002490-69.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: José Lourenço Gonçalves
ADVOGADO : 279580/SP - Jose Roberto Marzo
REQDO
: Caixa Econômica Federal
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002485-47.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
ADVOGADO : 179912/SP - Danielly Vieira Delandrea
EXECTDO
: Alex da Costa
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002486-32.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
ADVOGADO : 179912/SP - Danielly Vieira Delandrea
EXECTDO
: Gilmar Aparecido Franco da Rosa
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO
CLASSE

:1002487-17.2015.8.26.0319
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQTE
: SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
ADVOGADO : 179912/SP - Danielly Vieira Delandrea
EXECTDA
: Raquel Rosa de Freitas
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002489-84.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Maria José Romani dos Santos
ADVOGADO : 367335/SP - Tiago Romani dos Santos
REQDA
: Mercedes Ruiz Romani
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002491-54.2015.8.26.0319
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : R.M.B.
ADVOGADO : 143163/SP - Leandro Orsi Brandi
EMBARGDO : G.S.B.
ADVOGADO : 284298/SP - Ricardo Carrillo Voros
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002492-39.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Lilian Cristina Gomes Garcia
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002493-24.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Helder Ricardo de Abreu
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002494-09.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: João Marcos Sardinha Júnior
ADVOGADO : 139903/SP - Joao Carlos de Almeida Prado E Piccino
REQDO
: Rafael Alves de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002501-98.2015.8.26.0319
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Paulo Sérgio Lorenzetti Sakai
ADVOGADO : 152459/SP - Alessandro Grandi Giroldo
REQDO
: Alessandra Fernandes Motel Me
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002496-76.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Daniel Aparecido Martinelli
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002495-91.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: B.R.F.
ADVOGADO : 336702/SP - Alex Sandro Barbosa Rodrigues
EXECTDO
: E.A.M.S.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002507-08.2015.8.26.0319
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: André Francisco Saranholi Prandini
ADVOGADO : 100182/SP - Antonio Jose Contente
IMPTDO
: Diretor Regional de Saúde de Bauru
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1002503-68.2015.8.26.0319
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
: R.F.S.B.
: 99580/SP - Cesar do Amaral
: J.G.B.
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VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002498-46.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Wagner dos Santos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0006144-81.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edson Bizzotto Bar Me
REQDA
: Lucia Aparecida de Lima
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002502-83.2015.8.26.0319
CLASSE
:AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE
: Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO
: Ailton Rodrigues de Oliveira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002499-31.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Ricardo Henrique Nunes
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002500-16.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Carla Adriana Sarzi Pereira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002504-53.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Claudia Regina Chagas Rocha
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002505-38.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Claudinéia Patez de Carvalho
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002506-23.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Carla Fernanda Mastellari
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002508-90.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Adriana Aparecida Gois
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002509-75.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Maraiza Rauli Mazzon
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1002518-37.2015.8.26.0319
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Nair de Fátima Comim Guisini
: 182878/SP - Alexandre Martins Perpetuo
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REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002497-61.2015.8.26.0319
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Gertrudes Damasceno Soares
ADVOGADO : 301716/SP - Patricia Santana dos Santos
REQDA
: Mercedes Peduti Vicentini
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002510-60.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Rosangela de Araújo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002511-45.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Amanda Cristina de Andrade Pereira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002512-30.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDO
: Tiago Alessandro Pereira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002519-22.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Bruna Rafaela Rosa
ADVOGADO : 324583/SP - Giovana Aparecida Fernandes Giorgetti
REQDO
: Votorantim Cimentos SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002514-97.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Analu Pozzato
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002515-82.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Karina Aparecida da Silva Garcia
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002517-52.2015.8.26.0319
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: L.C.B.R.
ADVOGADO : 253500/SP - Vivian Viveiros Nogueira
INVTARDO
: P.S.B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0006158-65.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Adriana de Souza Gomes
REQDO
: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002520-07.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Claudinei Willian Leme
ADVOGADO : 143036/SP - Luciana Capoani Sakai Aguiari
REQDA
: Therezinha Vanni Leme
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO
CLASSE

:1002521-89.2015.8.26.0319
:SEQÜESTRO
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REQTE
: Luciana Cristina Barbosa Rodrigues
ADVOGADO : 253500/SP - Vivian Viveiros Nogueira
REQDA
: Arminda Aparecida Santos Trevisan
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002448-20.2015.8.26.0319
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Câmara Municipal de Borebi
ADVOGADO : 147106/SP - Claudio Jose Amaral Bahia
IMPTDO
: Prefeito Municipal de Borebi Sr Manoel Frias Filho
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002523-59.2015.8.26.0319
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Santander ( Brasil ) S/A
ADVOGADO : 73055/SP - Jorge Donizeti Sanchez
REQDO
: Fábrica de Móveis Boso Ltda-epp
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 18/12/2015
PROCESSO :1002522-74.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paulo Henrique de Souza Pimentel Me
ADVOGADO : 172233/SP - Paulo Sérgio Lopes Furquim
REQDO
: Telefônica Brasil SA Vivo SA
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002524-44.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Magdalena Russo de Moura
ADVOGADO : 124704/SP - Marco Aurelio Cruz Andreotti
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002528-81.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sergio Francisco Martins de Jesus
ADVOGADO : 324583/SP - Giovana Aparecida Fernandes Giorgetti
REQDA
: Luisa de Queiroz Santos
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002529-66.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Flavio Henrique Martins de Oliveira
ADVOGADO : 299213/SP - Juliana Cristina Amaro Petermann
REQDO
: Governo do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002516-67.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vanderleia Maria de Oliveira
ADVOGADO : 97061/SP - Denise Omodei Coneglian
REQDO
: Município de Lençóis Paulista SP
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002532-21.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Tania Maria Ferraz da Silva
ADVOGADO : 261975/SP - Rosangela Lucimar Carneiro
REQDO
: Associação dos Servidores Públicos de Lençóis Paulista
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0006161-20.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Valdemar Soares Impressos Me
EXECTDO
: MATHEUS PEDRO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002525-29.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: I.S.C.
ADVOGADO : 331413/SP - José Alberto Martins
ALIMENTANTE
: I.V.C.
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VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002526-14.2015.8.26.0319
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: B.S.
ADVOGADO : 245642/SP - Keila Joseane Chioda Ramalho
REQDA
: L.D.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002527-96.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.C.O.
ADVOGADO : 194664/SP - Marcelo dos Santos Rodolfo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002531-36.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Davoi ISP Provedor de Soluções e Acesso à Internet Ltda. Epp
ADVOGADO : 173892/SP - Eléia Rocha Camargo Conte
EXECTDA
: Roseli Aparecida Lorensoni Barbosa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002530-51.2015.8.26.0319
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Leonice Coneglian Grandi
ADVOGADO : 214135/SP - Larissa Marise
EXECTDO
: Banco do Brasil SA
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002533-06.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: T.R.M.
ADVOGADO : 183551/SP - Evandro Rocha Camargo
REQDA
: L.M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0006170-79.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Rubens Perino
EXECTDA
: Simone Regina Oliveira Souza
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1002534-88.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Donizeti Aparecido Rodrigues
ADVOGADO : 195513/SP - Denilson Santana
REQDO
: Gabriel Martins Gouveia
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002535-73.2015.8.26.0319
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A.F.
ADVOGADO : 169356/SP - Graziela Jacomini
REQDA
: A.L.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002536-58.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: R.B.O.
ADVOGADO : 318078/SP - Nathaly Boso Romanholi
REQDO
: D.A.O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002537-43.2015.8.26.0319
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Lara de Almeida Junior
ADVOGADO : 152098/SP - Douglas Garcia Agra
EXECTDO
: Banco do Brasil SA
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1002538-28.2015.8.26.0319
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: Bedisva - Beneficiamento e Distribuição de Vidros e Acessórios Ltda
: 183302/SP - Antonio Abel Losi Pauperio
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EXECTDO
: Vidraçaria Brasil de Lençóis Ltda.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002539-13.2015.8.26.0319
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 159092/SP - Rodrigo Lopes Garms
EXECTDO
: Fábrica de Móveis Boso Ltda-epp
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :1002540-95.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Joana Moia Gonçalves
ADVOGADO : 279580/SP - Jose Roberto Marzo
REQDA
: Elizabete Gonçalves Moreira
VARA:1ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÉRCIA APARECIDA SANCHEZ GALVÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 1000174-83.2015.8.26.0319 - Monitória - Cheque - Moretto Comércio de Materiais para Construção Ltda - Lucas
Boso dos Santos - Vistos. Fls. 33 e ss - Providencie-se o cadastro do incidente de Cumprimento de Sentença. A partir da abertura
do referido incidente, todas as petições deverão ser direcionadas ao incidente aberto. Intime-se o devedor, pessoalmente ou
na pessoa de seu procurador, para cumprir voluntariamente a sentença em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de incidir a multa de 10%, nos termos do artigo 475-J do CPC, observando-se o cálculo apresentado pelo vencedor (valor
apontado pelo credor: R$ 614,89, na data de 07/12/2015). Arbitro os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de
sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor devido (excluída a aplicação de multa), em caso de não cumprimento voluntário
no prazo legal. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC . INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA
OFICIAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
Corte Especial deste STJ, por maioria, no julgamento do Recurso Especial n. 940.274/MS, ocorrido em 7/4/2010, decidiu que
o prazo de quinze dias previsto no art. 475-J do CPC passa a correr após o trânsito em julgado da sentença condenatória e
com a aposição do”cumpra-se” pelo magistrado de primeira instância, concluindo, também, que a intimação desta decisão
deve ser feita na pessoa do advogado do devedor, mediante publicação na imprensa oficial. 2. Os honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, são cabíveis somente depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude
o art. 475-J do CPC . 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. STJ - Agravo Regimental no
Recurso Especial - AgRg no REsp 1345624 RJ 2012/ 020 2447-7 (STJ) - Data de publicação: 14/02/2013. - grifei No silêncio do
executado, considerando a ordem de preferência dos arts. 655 do CPC, proceda-se ao bloqueio “on line” pelo sistema BacenJud
(CPC, arts. 655, I e 655-A), tendo em vista, já recolhida a taxa prevista no Provimento CSM 1864/2011 a fls. 35-36. Face ao
disposto no art. 659, parágrafo 2.º, do CPC, determino o imediato desbloqueio, se constatada tal circunstância. Int. (Certidão:
Abertura do incidente sob n° 1000174-83.2015.8.26.0319/01, para o qual deverão ser direcionadas novas petições). - ADV:
ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP), JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP)
Processo 1000182-60.2015.8.26.0319 - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Reginaldo
Augusto Alves - Rosemara Martins de Lima - Vistos. Concedo à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de tentativa de conciliação entre as partes. Intime-se ADV: LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO (OAB 114609/SP), ROGERIO DO AMARAL (OAB 150251/SP)
Processo 1000201-66.2015.8.26.0319 - Cautelar Inominada - Contratos Bancários - Anderson Junior da Silva - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 56/58 - Expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente.
Após, manifeste-se sobre a satisfação do crédito. No silêncio, voltem-me conclusos para extinção. Int. - ADV: ALESSANDRO
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB
262432/SP)
Processo 1000209-43.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - Izilda Maria Luccas Faculdade Anhanguera de Bauru - Vistos. Fls. 188/191 - Defiro. Providencie a requerida a juntada aos autos dos documentos
solicitados pela autora: 1 - Histórico Escolar e declaração de matrícula; 2 - Comprovantes de Créditos do Fies e 3 - Comprovação
Financeira da Aluna, no prazo de quinze dias. No mais, manifeste-se a requerida acerca dos documentos juntados aos autos
(fls. 192/198), no prazo de dez (10) dias. Int.. - ADV: TAMARA GROTTI (OAB 217781/SP), CESAR AUGUSTO MARGARIDO
ZARATIN (OAB 52590/SP), ROMULO PAULON PEGOLO (OAB 194447/SP)
Processo 1000214-65.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Elaine Lima de Freitas - Banco Safra SA - Vistos.
Fls. 50- Providencie-se o cadastro do incidente de Cumprimento de Sentença. A partir da abertura do referido incidente, todas as
petições deverão ser direcionadas ao incidente aberto. Intime-se o devedor, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, para
cumprir voluntariamente a sentença em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa de 10%, nos termos
do artigo 475-J do CPC, observando-se o cálculo apresentado pelo vencedor (valor apontado pelo credor: R$ 503,84, na data de
30/11/2015). Intime-se o devedor, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, para cumprir voluntariamente a sentença em
execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa de 10%, nos termos do artigo 475-J do CPC, observando-se
o cálculo apresentado pelo vencedor. Arbitro os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença em 10% (dez
por cento) sobre o valor devido (excluída a aplicação de multa), em caso de não cumprimento voluntário no prazo legal. Nesse
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

414

sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J
DO CPC . INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. NECESSIDADE.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste STJ, por
maioria, no julgamento do Recurso Especial n. 940.274/MS, ocorrido em 7/4/2010, decidiu que o prazo de quinze dias previsto
no art. 475-J do CPC passa a correr após o trânsito em julgado da sentença condenatória e com a aposição do”cumpra-se” pelo
magistrado de primeira instância, concluindo, também, que a intimação desta decisão deve ser feita na pessoa do advogado
do devedor, mediante publicação na imprensa oficial. 2. Os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, são
cabíveis somente depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC . 3. Agravo regimental
a que se nega provimento, com aplicação de multa. STJ - Agravo Regimental no Recurso Especial - AgRg no REsp 1345624 RJ
2012/ 020 2447-7 (STJ) - Data de publicação: 14/02/2013. - grifei No silêncio, considerando a ordem de preferência dos arts.
655 do CPC, proceda o bloqueio “on line” pelo sistema BacenJud (CPC, arts. 655, I e 655-A), providenciando-se, para tanto, o
recolhimento da taxa prevista no Provimento CSM 1864/2011, conforme valores previstos no Comunicado 170/11 (R$ 12,20, por
CPF/CNPJ, guia FEDTJ, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD / BACENJUD / RENAJUD”). Face ao
disposto no art. 659, parágrafo 2.º, do CPC, determino o imediato desbloqueio, se constatada tal circunstância. Int. (Certidão:
Abertura do incidente sob n° 1000214-65.2015.8.26.0319/01, para o qual deverão ser direcionadas novas petições). - ADV:
ELION PONTECHELLE JUNIOR (OAB 65642/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP)
Processo 1000217-20.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Everton Elias Lopes - Banco Panamericano SA Fls. 99/101. Expeça-se guia de levantamento em favor do patrono do credor. Após, manifeste-se sobre a satisfação do crédito.
No silêncio, voltem-me conclusos para extinção. - ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), NELSON
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP)
Processo 1000233-71.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - José Aparecido Rodrigues Bueno - Banco
Bradesco Financiamento SA - Certifico e dou fé que, compulsando o feito, verifiquei que a cópia do documento da “Proposta
de Financiamentos de Bens e/ou Serviços, devidamente assinada pelo requerente” não acompanhou a petição de fls. 25-26,
conforme lá mencionado. Nada Mais. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), NERCI LUCON BELLISSI
(OAB 262432/SP)
Processo 1000235-41.2015.8.26.0319 - Exibição - Medida Cautelar - Jose Eugenio Chibebe - DIBENS LEASING SA
ARRENDAMENTO MERCANTIL - Vistos. Fls. 90/92 - Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos, devolutivo e
suspensivo. À parte contrária, ora apelado(a), para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP)
Processo 1000241-48.2015.8.26.0319 - Exibição - Medida Cautelar - Nivaldo Pereira de Freitas - BANCO ITAÚ UNIBANCO
SA - Vistos. Fls. 55-57- Providencie-se o cadastro do incidente de Cumprimento de Sentença. A partir da abertura do referido
incidente, todas as petições deverão ser direcionadas ao incidente aberto. Intime-se o devedor, pessoalmente ou na pessoa de
seu procurador, para cumprir voluntariamente a sentença em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa
de 10%, nos termos do artigo 475-J do CPC, observando-se o cálculo apresentado pelo vencedor (valor apontado pelo credor:
R$ 547,89, na data de 26/11/2015). Arbitro os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença em 10% (dez
por cento) sobre o valor devido (excluída a aplicação de multa), em caso de não cumprimento voluntário no prazo legal. Nesse
sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J
DO CPC . INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. NECESSIDADE.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste STJ, por
maioria, no julgamento do Recurso Especial n. 940.274/MS, ocorrido em 7/4/2010, decidiu que o prazo de quinze dias previsto
no art. 475-J do CPC passa a correr após o trânsito em julgado da sentença condenatória e com a aposição do”cumpra-se” pelo
magistrado de primeira instância, concluindo, também, que a intimação desta decisão deve ser feita na pessoa do advogado
do devedor, mediante publicação na imprensa oficial. 2. Os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, são
cabíveis somente depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC . 3. Agravo regimental
a que se nega provimento, com aplicação de multa. STJ - Agravo Regimental no Recurso Especial - AgRg no REsp 1345624 RJ
2012/ 020 2447-7 (STJ) - Data de publicação: 14/02/2013. - grifei No silêncio, considerando a ordem de preferência dos arts.
655 do CPC, proceda-se ao bloqueio “on line” pelo sistema BacenJud (CPC, arts. 655, I e 655-A), providenciando-se, para tanto,
o recolhimento da taxa prevista no Provimento CSM 1864/2011, conforme valores previstos no Comunicado 170/11 (R$ 12,20,
por CPF/CNPJ, guia FEDTJ, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD / BACENJUD / RENAJUD”). Face
ao disposto no art. 659, parágrafo 2.º, do CPC, determino o imediato desbloqueio, se constatada tal circunstância. Int. (Certidão:
Abertura do incidente sob n° 1000241-48.2015.8.26.0319/01, para o qual deverão ser direcionadas novas petições). - ADV:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP)
Processo 1000268-31.2015.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Liberação de Veículo Apreendido - Jonatas Batista de
Lima - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e outro - Vistos. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE 1.ª a 13.ª Câmaras, (Serviço de entrada de autos
de Direito Público (SEJ.2.1.4.), Complexo Ipiranga sala 38), com as homenagens deste Juízo e a observância das formalidades
administrativas. Intime-se. - ADV: ROBERVAL JOSE GRANDI (OAB 105181/SP), GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO
(OAB 205284/SP)
Processo 1000284-82.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Pedreira Diabásio Ltda Vistos. Fls. 41 - Proceda-se à transferência para conta judicial. Após, intime-se o executado, pessoalmente ou na pessoa do seu
procurador, da penhora “on line” realizada (artigo 652, § 1.º, do CPC), bem como do prazo de quinze (15) dias para se manifestar
termos do artigos 655-A, § 2.º, do CPC (Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente
referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade)
e 649, inciso IV, do CPC (IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3.º deste artigo;). Decorrido
o prazo sem oferecimento de manifestação, expeça-se guia de levantamento em favor da credora. Int. - ADV: SAULO FERREIRA
DA SILVA JUNIOR (OAB 90521/SP), CAUE SACOMANDI CONTRERA (OAB 347625/SP)
Processo 1000286-52.2015.8.26.0319 - Ação Civil Pública - Tratamento Médico-Hospitalar - Estado de São Paulo - Secretaria
da Saúde - Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - Fls. 46 e segs. Recebo o recurso de apelação apenas em
seu efeito devolutivo (CPC, art. 520, VII). À parte contrária, ora apelada(o), para apresentar as contrarrazões, no prazo de
quinze (15) dias. - ADV: MARCOS ROGERIO VENANZI (OAB 102868/SP)
Processo 1000299-51.2015.8.26.0319 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Rosa Divina Correia
Ferreira - Décio Felippe Gonçalves - Rosa Divina Correia Ferreira, qualificada na inicial, ajuizou ação de Consignação Em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Pagamento em face de Décio Felippe Gonçalves. No curso da ação as partes transigiram (fls. 37). Em breve síntese, é o
relatório. Posto isso, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, julgo
extinto este processo, com fundamento no art. 269, III, do CPC. Expeça-se guia de levantamento em favor do requerido, relativa
ao valor depositado a fls. 15. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. - ADV: GUSTAVO
JANUÁRIO PEREIRA (OAB 161328/SP), HENRIQUE BUENO DAMASCENA RIBEIRO (OAB 344479/SP)
Processo 1000346-25.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - ROLAMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS LTDA - Transportadora Vasques Express Ltda. - Manifeste-se o autor, em réplica, no prazo de 10 dias. Ao
requerido, providenciar o recolhimento da taxa de mandato no prazo de 05 dias, sob as penas da lei. - ADV: TAÍS DAL BEN
CASOLA (OAB 168624/SP), VANESSA JARDIM GONZALEZ VIEIRA (OAB 233230/SP)
Processo 1000359-24.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento - Robson Dias - Vistos. Fls. 66/74 - Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo.
À parte contrária, ora apelado(a), para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias. - ADV: TATIANE CORREIA
DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), DANIELA
FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), CINTHIA RIBEIRO GALDINO GIOVANETI (OAB 219310/SP)
Processo 1000370-53.2015.8.26.0319 - Protesto - Liminar - Lwarcel Celulose Ltda - TERALON INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - Pág.87/89 - RECEBO os embargos, pois tempestivos. Tem razão o embargante,
devendo ser sanada a omissão na sentença, deixando de condenar a requerente nas verbas da sucumbência. Assim, ACOLHO
os embargos, nos termos do artigo 585, do Código de Processo Civil, e DECLARO na parte dispositiva da sentença que condeno
a requerente, a qual deu causa ao ajuizamento da presente ação, ao pagamento de custas e despesas processuais, atualizadas
desde o desembolso, e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, corrigido monetariamente, nos termos do artigo 20 do
Código de Processo Civil . A presente decisão fará parte da sentença já publicada. PRIC. - ADV: BRUNO MASSA BIANCOFIORE
(OAB 277020/SP), JULIANA ABISSAMRA ISSAS (OAB 165096/SP), ANA ELISA VIEIRA NAVARRO (OAB 27943/PR), MARCELO
MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP)
Processo 1000373-08.2015.8.26.0319 - Monitória - Cheque - Comercial Biodrogas Ltda - Sidney Campanari - Fls. 54-56.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada e declaro suspensa a execução, pelo prazo
do cumprimento (CPC, art. 792), ficando mantida eventual penhora realizada. Aguarde-se pelo prazo requerido, findo o qual
deverá ser comunicado o cumprimento do acordo (CPC, art. 792, parágrafo único). Não sendo cumprido o acordo, a execução
prosseguirá da fase onde foi suspensa, devendo o exequente apresentar o cálculo do débito remanescente e requerer o que
entender pertinente. - ADV: SHINDY TERAOKA (OAB 112617/SP), JOSE ULYSSES DOS SANTOS (OAB 65983/SP)
Processo 1000391-29.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Dano Ambiental - Associação Protetora Amigos dos
Animais de Lençóis Paulista - Pág.62/63 - RECEBO os embargos, pois tempestivos. Com efeito, no relatório da sentença houve
erro de digitação, o qual deve ser corrigido. Assim, ACOLHO os embargos, nos termos do artigo 585, do Código de Processo
Civil, e declaro que o nome da requerida é MARIA RITA VIEIRA DA SILVA. A presente decisão fará parte da sentença já
publicada. PRIC. - ADV: CESAR AUGUSTO MARGARIDO ZARATIN (OAB 52590/SP)
Processo 1000399-06.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Valdemir
Luiz Castelhano - Banco Itaú SA - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo,
esclareçam as partes se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE
DOS SANTOS (OAB 123186/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 1000423-34.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Barbara Heloisa Paulo - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Fls. 29/80 - Providencie a autora a juntada aos autos de cópia legível do documento
de fls. 10, 11 e 14/16. No mais, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as
partes se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
138436/SP), FATIMA CRISTINA FERREIRA (OAB 322771/SP)
Processo 1000468-38.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Sonia Marilin Lopes e
outros - Wilson Varejano - Manifestem-se os autores em réplica. - ADV: RODRIGO CACIOLARI (OAB 202744/SP), TALITA
MORELLI (OAB 273716/SP)
Processo 1000474-45.2015.8.26.0319 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Jose Luiz Antiga
Junior - Jose Luiz Antiga Junior - Vistos. Fls. 53 - Cientifique o DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP - Rua Boa Vista, 209, Centro, São Paulo SP - CEP: 00114-001, encaminhando-se cópia da
inicial para que querendo ingresse no feito, nos termos do artigo 7.º, II, da Lei 12.016/2009. Expeça-se o necessário. Int.. (Ato
ordinatório: Providencie o autor a impressão da carta precatória expedida, instruindo-a com as cópias necessárias e posterior
distribuição, comprovando-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.) - ADV: JOSE LUIZ ANTIGA JUNIOR (OAB 220655/SP)
Processo 1000513-42.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Vistos. Fls.
44 - Expeça-se o mandado de busca e apreensão, conforme requerido. Int.. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO
(OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
Processo 1000524-71.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Valmir Pintor de Oliveira - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. O direito em litígio admite transação, porém, as circunstâncias da causa não
evidenciam sua obtenção (CPC, art. 331, § 3.º), razão pela qual passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Por primeiro, cumpre consignar que a preliminar arguida, da falta de pressuposto processual - ausência de
documento essencial para a propositura da ação (laudo de exame de corpo de delito), a mesma não merece prosperar, haja
vista que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal IML, previsto no artigo 5.º, da Lei 6.194/74, é necessário
para o recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Nesse sentido: Ementa: “DECISÃO: ACORDAM os Senhores
Desembargadores integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento à apelação interposta por CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA, para anular a sentença e determinar
a realização de perícia que quantifique o grau de invalidez dos autores. EMENTA: COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO
GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida excepcional,
prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial
pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera
administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3.
Para a fixação do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação do
grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (APELAÇÃO n.º 0852959-7 Relator Desembargador
Nilson Mizuta 29/03/2012 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). No mais, não há outras nulidades ou
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preliminares a afastar, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual dou o feito por
saneado. Obtempera-se, por oportuno, que a questão relativa à distribuição do “ônus da prova” consiste em regra de julgamento,
cabendo às partes, no curso da instrução, atuarem na busca da verdade real para adequação formação da convicção do Juiz,
visando, assim, a obtenção do escopo da jurisdição, qual seja, a pacificação social com justiça. Nesse diapasão, é imperiosa a
realização de prova pericial médica, razão pela qual determino a expedição de ofício ao IMESC para realização da perícia, seja
no autor, seja no prontuário e demais documentos de ordem médica presente nos autos (exames, etc.). No mais, oficie-se ao
Núcleo Regional do Instituto de Medicina e de Criminologia de São Paulo IMESC da 3.ª Região Administrativa Judiciária Sede
Bauru, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul n.º 6-33, Bauru-SP, para que designe data, horário e local para a realização da
perícia no autor, com a resposta, intimem-se as partes. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes
técnicos em 05 (cinco) dias. Após, se necessário, será designada audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV:
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)
Processo 1000566-23.2015.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - L.M.M.G. - M.L.P. e outro - Vistos. Subam
os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 3, (Câmaras 25.ª
a 36.ª, Serviço de Entrada de autos de direito privado 3 (S.J.2.1.3), Complexo Ipiranga, Sala 46), com as homenagens deste
Juízo e a observância das formalidades administrativas. Int. - ADV: SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), LEANDRO
ORSI BRANDI (OAB 143163/SP), WALDIR GOMES (OAB 20813/SP), JOSÉ ALBERTO MARTINS (OAB 331413/SP)
Processo 1000609-57.2015.8.26.0319 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Jessica Mara Viana da Silva
e outros - Fls. 02 e segs. Defiro o pedido e autorizo os requerentes, representados por Jessica Mara Viana da Silva, brasileira,
solteira, desempregada, portadora do RG sob nº. 48.154.845, inscrita no CPF sob nº. 401.263.698-79, a levantarem junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e/ou Banco HSBC, agência 1636-1, conta número 086.005.783-3, todo o saldo do
benefício previdenciário ( em nome de Milton Viana da Silva (NB - 1.086.005.783-3, RG 14.460.697-8 e CPF 046.478.418-20),
tendo em vista o seu falecimento em 14.07.2015. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como ALVARÁ JUDICIAL, com
prazo de validade de sessenta (60) dias, sendo desnecessária a prestação de contas, ante a inexistência de incapazes. Arbitro
os honorários advocatícios no valor máximo previsto na tabela do Convênio PGE/OAB. Expeça-se certidão, após, ao arquivo. ADV: ROSANGELA LUCIMAR CARNEIRO (OAB 261975/SP)
Processo 1000610-42.2015.8.26.0319 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Alessandro Gonçalves
Carneiro - Banco Itau Veículos SA - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo,
esclareçam as partes se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int.. - ADV: ROBERVAL JOSE
GRANDI (OAB 105181/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI
(OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)
Processo 1000626-93.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Adalgisa Santana Afonso
- Município de Lençóis Paulista - Manifeste-se a autora em réplica. - ADV: SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP),
LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP), WALDIR GOMES (OAB 20813/SP), MYLLER HENRIQUE VALVASSORI (OAB
321150/SP), MAURICIO PACCOLA CICCONE (OAB 114749/SP)
Processo 1000647-69.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Maria Aparecida Alves Moreira Germinio Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. O direito em litígio admite transação, porém, as circunstâncias
da causa não evidenciam sua obtenção (CPC, art. 331, § 3.º), razão pela qual passo a sanear o feito. As partes são legítimas
e estão bem representadas. Por primeiro, cumpre consignar que a preliminar divergência de assinatura da autora não merece
prosperar, haja vista que a assinatura que consta às fls. 14 (CTPS) foi lançada em 16/07/1981 (vide fls. 15) época em que a
autora assinava seu nome de solteira e a assinatura que consta às fls. 08 (procuração) lançada em 27 de março de 2015 referese ao seu nome de casada, motivo este que explica a divergência apontada pelo nobre advogado da requerida. A preliminar de
ausência de comprovante de endereço também não merece prosperar, haja vista que, nos termos do artigo 282, II, do CPC, basta
que a autora indique seu endereço, não se exigindo comprovação desse fato. Nesse sentido: “PETIÇÃO INICIAL - COBRANÇA
- CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANOS VERÃO E COLLOR I - INÉPCIA RECONHECIDA
ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO DA AUTORA E DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CADERNETA DE
POUPANÇA ANTERIOR AO PERÍODO DO EXPURGO RECLAMADO - REFORMA DO DECISUM - Nos termos do art. 282, II, do
CPC, basta que a parte autora indique seu endereço, não se exigindo comprovação desse fato - No mais, a autora produziu a
prova exigida pelo MM. Juiz a quo, para demonstrar a existência das cadernetas de poupança anteriores à época dos expurgos
inflacionários reclamados, sendo que os extratos de movimentação não constituem documentos obrigatórios para o ajuizamento
da demanda -Evidência do alegado direito que pode ser produzida por outro meio, inclusive confissão expressa ou ficta do
réu - Aptidão da inicial configurada - Sentença reformada. Recurso provido.(TJ-SP - APL: 991090962681 SP, Relator: Walter
Fonseca, Data de Julgamento: 04/08/2010, 17.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2010).” - grifei. No mais,
não há outras nulidades ou preliminares a afastar, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão
pela qual dou o feito por saneado. Obtempera-se, por oportuno, que a questão relativa à distribuição do “ônus da prova” consiste
em regra de julgamento, cabendo às partes, no curso da instrução, atuarem na busca da verdade real para adequação formação
da convicção do Juiz, visando, assim, a obtenção do escopo da jurisdição, qual seja, a pacificação social com justiça. Nesse
diapasão, é imperiosa a realização de prova pericial médica, razão pela qual determino a expedição de ofício ao IMESC para
realização da perícia, seja no autor, seja no prontuário e demais documentos de ordem médica presente nos autos (exames,
etc.). No mais, oficie-se ao Núcleo Regional do Instituto de Medicina e de Criminologia de São Paulo IMESC da 3.ª Região
Administrativa Judiciária Sede Bauru, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul n.º 6-33, Bauru-SP, para que designe data, horário
e local para a realização da perícia no autor, com a resposta, intimem-se as partes. Faculto às partes a apresentação de
quesitos e indicação de assistentes técnicos em 05 (cinco) dias. Após, se necessário, será designada audiência de instrução
e julgamento. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB
340293/SP)
Processo 1000700-50.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Mariana Aparecida Soares - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. O direito em litígio admite transação, porém, as circunstâncias da causa não
evidenciam sua obtenção (CPC, art. 331, § 3.º), razão pela qual passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Por primeiro, cumpre consignar que a preliminar arguida de inépcia da inicial diante da ausência do laudo do IML,
saliento, por oportuno, que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal IML, previsto no artigo 5.º, da Lei 6.194/74
é para o recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativo. Nesse sentido: Ementa: “DECISÃO: ACORDAM os Senhores
Desembargadores integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento à apelação interposta por CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA, para anular a sentença e determinar
a realização de perícia que quantifique o grau de invalidez dos autores. EMENTA: COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
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DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO
GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida excepcional,
prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial
pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera
administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3.
Para a fixação do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação do
grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (APELAÇÃO n.º 0852959-7 Relator Desembargador
Nilson Mizuta 29/03/2012 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). No mais, não há outras nulidades ou
preliminares a afastar, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual dou o feito por
saneado. Obtempera-se, por oportuno, que a questão relativa à distribuição do “ônus da prova” consiste em regra de julgamento,
cabendo às partes, no curso da instrução, atuarem na busca da verdade real para adequação formação da convicção do Juiz,
visando, assim, a obtenção do escopo da jurisdição, qual seja, a pacificação social com justiça. Nesse diapasão, é imperiosa a
realização de prova pericial médica, razão pela qual determino a expedição de ofício ao IMESC para realização da perícia, seja
no autor, seja no prontuário e demais documentos de ordem médica presente nos autos (exames, etc.). No mais, oficie-se ao
Núcleo Regional do Instituto de Medicina e de Criminologia de São Paulo IMESC da 3.ª Região Administrativa Judiciária Sede
Bauru, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul n.º 6-33, Bauru-SP, para que designe data, horário e local para a realização da
perícia no autor, com a resposta, intimem-se as partes. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes
técnicos em 05 (cinco) dias. Após, se necessário, será designada audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV:
JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)
Processo 1000719-56.2015.8.26.0319 - Monitória - Cheque - Comai Lençoense Comércio de Materiais para Construção
Ltda Epp - Vistos. Fls. 37 - Aguarde-se pelo prazo de seis (06) meses (art. 475-J, § 5.º, do CPC). Após, se nada for requerido,
arquivem-se os autos com as cautelas legais. Int. - ADV: ALESSANDRO GRANDI GIROLDO (OAB 152459/SP), CLARISSA
CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP)
Processo 1000742-02.2015.8.26.0319 - Procedimento Sumário - Seguro - Vagner Narciso de Souza - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. O direito em litígio admite transação, porém, as circunstâncias da causa não
evidenciam sua obtenção (CPC, art. 331, § 3.º), razão pela qual passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Por primeiro, cumpre consignar que a alegação de falta de pressuposto processual - ausência de documento
essencial para a propositura da ação (laudo de exame de corpo de delito), saliento, por oportuno, que a realização do laudo
pericial pelo Instituto Médico Legal IML, previsto no artigo 5.º, da Lei 6.194/74 é para o recebimento do seguro DPVAT na esfera
administrativo. Nesse sentido: Ementa: “DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Décima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento à apelação interposta
por CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA, para anular a sentença e determinar a realização de perícia que quantifique o grau de
invalidez dos autores. EMENTA: COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO
PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA
ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da
estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º,
da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve
ser estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos
casos de invalidez permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.” (APELAÇÃO n.º 0852959-7 Relator Desembargador Nilson Mizuta 29/03/2012 10ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná). No mais, não há outras nulidades ou preliminares a afastar, estão presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação, razão pela qual dou o feito por saneado. Obtempera-se, por oportuno, que a questão
relativa à distribuição do “ônus da prova” consiste em regra de julgamento, cabendo às partes, no curso da instrução, atuarem
na busca da verdade real para adequação formação da convicção do Juiz, visando, assim, a obtenção do escopo da jurisdição,
qual seja, a pacificação social com justiça. Nesse diapasão, é imperiosa a realização de prova pericial médica, razão pela qual
determino a expedição de ofício ao IMESC para realização da perícia, seja no autor, seja no prontuário e demais documentos
de ordem médica presente nos autos (exames, etc.). No mais, oficie-se ao Núcleo Regional do Instituto de Medicina e de
Criminologia de São Paulo IMESC da 3.ª Região Administrativa Judiciária Sede Bauru, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul
n.º 6-33, Bauru-SP, para que designe data, horário e local para a realização da perícia no autor, com a resposta, intimem-se
as partes. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos em 05 (cinco) dias. Após, se
necessário, será designada audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB
340293/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 1000815-71.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito
Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis Paulista - Cooperserv - Decisão-Mandado - Citação - Execução de Título
Extrajudicial - Cível - ADV: SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP)
Processo 1000827-85.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito
Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis Paulista - Cooperserv - Vistos. Fls. 56 - Defiro o requerido. Expeça-se
mandado de citação, penhora, avaliação e intimação, com as advertências legais. Autorizo o oficial de justiça a realizar a citação
após as 20h00 e aos sábados e domingos, observado o disposto no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal (CPC, art. 172, §
2.º). Int. - ADV: SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP)
Processo 1000832-10.2015.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Garantias Constitucionais - Alessandra Cristina Coutinho
- Município de Lençóis Paulista - Vistos. Fls. 120/125 - Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos, devolutivo e
suspensivo. À parte contrária, ora apelado(a), para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias. Int. - ADV:
WALDIR GOMES (OAB 20813/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), NELSON BASELLI NETO (OAB 286283/SP),
LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP)
Processo 1000845-09.2015.8.26.0319 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- C.L.L. - Fls. 33. Reitere-se o ofício expedido ao Cartório de Registros de Pederneiras, solicitando as informações do quanto
alegado na inicial, conforme requer o DD. Representante do Ministério Público. Instrua-se o ofício com cópia de fls. 01/05. Com
a resposta, dê-se nova vista ao MP.. Int.. - ADV: SUELI APARECIDA GARCIA PEDRO (OAB 92237/SP)
Processo 1000868-52.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Marcelo Gonçalves do Nascimento
- Cruz Alta Pro-hospitalar Eireli e outro - Vistos. Concedo os benefícios da assistência judiciária à requerida. Especifiquem
as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na designação de
audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: ROSANGELA LUCIMAR CARNEIRO (OAB 261975/SP), DEONISIO JOSE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LAURENTI (OAB 96814/SP), TATIANE SILVA RAVELLI SOARES (OAB 301202/SP)
Processo 1000929-10.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - I. - Vistos.
Fls. 52 - O mandado deverá se efetivar quando do comparecimento do preposto do autor para cumprimento. Fica autorizado o
cumprimento pelo Oficial de Justiça de plantão. Int.. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
Processo 1000945-61.2015.8.26.0319 - Despejo - Despejo para Uso Próprio - Valter Aparecido Schela - Izabel Aparecida
Maximiano - Vistos. Concedo à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC
para designação de audiência de tentativa de conciliação entre as partes. Intime-se - ADV: WELLINGTON ARMANDO PAFETTI
(OAB 226312/SP), JOICE VANESSA DOS SANTOS (OAB 338189/SP)
Processo 1000985-43.2015.8.26.0319 - Procedimento Sumário - Seguro - Geraldo Carlos da Silva - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. O direito em litígio admite transação, porém, as circunstâncias da causa não
evidenciam sua obtenção (CPC, art. 331, § 3.º), razão pela qual passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Por primeiro, cumpre consignar que a preliminar arguida de defeito de representação não merece prosperar,
haja vista que o fato de a procuração colacionada aos autos não constar a data da outorga, não obsta o reconhecimento de
que o subscritor da inicial está regularmente investido de mandato, assim, presume-se outorgado os poderes na data em que
o instrumento foi juntado aos autos. Quanto a alegação de inépcia da inicial diante da ausência do laudo do IML, saliento,
por oportuno, que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal IML, previsto no artigo 5.º, da Lei 6.194/74 é
necessário tão somente para o recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Nesse sentido: Ementa: “DECISÃO:
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
por unanimidade de votos, em dar parcial provimento à apelação interposta por CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA, para
anular a sentença e determinar a realização de perícia que quantifique o grau de invalidez dos autores. EMENTA: COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE
DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da
demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A
realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para recebimento do
seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art.
420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente,
é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (APELAÇÃO n.º
0852959-7 Relator Desembargador Nilson Mizuta 29/03/2012 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). No
mais, não há outras nulidades ou preliminares a afastar, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
razão pela qual dou o feito por saneado. Obtempera-se, por oportuno, que a questão relativa à distribuição do “ônus da prova”
consiste em regra de julgamento, cabendo às partes, no curso da instrução, atuarem na busca da verdade real para adequação
formação da convicção do Juiz, visando, assim, a obtenção do escopo da jurisdição, qual seja, a pacificação social com justiça.
Nesse diapasão, é imperiosa a realização de prova pericial médica, razão pela qual determino a expedição de ofício ao IMESC
para realização da perícia, seja no autor, seja no prontuário e demais documentos de ordem médica presente nos autos
(exames, etc.). No mais, oficie-se ao Núcleo Regional do Instituto de Medicina e de Criminologia de São Paulo IMESC da 3.ª
Região Administrativa Judiciária Sede Bauru, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul n.º 6-33, Bauru-SP, para que designe data,
horário e local para a realização da perícia no autor, com a resposta, intimem-se as partes. Faculto às partes a apresentação de
quesitos e indicação de assistentes técnicos em 05 (cinco) dias. Após, se necessário, será designada audiência de instrução e
julgamento. Intime-se. - ADV: JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP), FATIMA CRISTINA FERREIRA (OAB
322771/SP)
Processo 1001010-56.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Profarma Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos S/A - Cootelpa Cooperativa de Transportes Especiais de Lençóis Paulista - Vistas dos autos ao réu para: (x)
manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398, do CPC). - ADV: EMERSON DE HYPOLITO (OAB
147410/SP), RONALDO CELANI HIPÓLITO DO CARMO (OAB 195889/SP), RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA (OAB
134907/RJ)
Processo 1001039-09.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Anderson Fernando dos
Santos - Vistos. Cite-se o requerido para os termos da ação em epígrafe, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: ROBERVAL JOSE GRANDI (OAB 105181/SP)
Processo 1001046-98.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - S.M.V.O. - Banco do Brasil - Vistos. Fls. 31 Processe em segredo de justiça, conforme requerido, anotando-se. No mais, manifeste-se a parte autora acerca dos documentos
juntados às fls. 32/70, no prazo de quinze (15) dias. Intime-se. - ADV: FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI (OAB
263014/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 1001050-38.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.R. - Railson Rodrigues
propôs em relação a Emerson Adriano de Lima a presente ação Ordinária de Obrigação de Fazer / Não Fazer com Antecipação
de Tutela cc Indenização por Danos Morais. Intimado, pessoalmente, a providenciar o andamento do feito no prazo de 48
(quarenta e oito) horas (fls. 39), sob pena de extinção, o autor manteve-se silente, deixando transcorrer “in albis” o prazo
concedido para que tomasse a providência determinada através do despacho de fls. 35. Em breve síntese, é o relatório. Decido.
Tendo o autor deixado de promover os atos e diligências que lhe competiam, é de se declarar extinto o presente processo, sem
julgamento do mérito. Posto isso, declaro EXTINTO o processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC, condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. P.R.
e I. - ADV: NELSON BASELLI NETO (OAB 286283/SP)
Processo 1001061-67.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Decio Luiz de Oliveira - Presentes os requisitos
para a concessão da liminar, “fumus boni juris” e “ periculum in mora”. Posto isso, nos termos da petição inicial, e com os
corolários dos artigos 358 e 359 do Código de Processo Civil, defiro a medida liminar e determino que o réu exiba o(s) contrato(s)
entabulado(s) entre o autor e o requerido, no prazo de cinco (05) dias, visando a propositura de eventual ação de revisão
contratual. Após o recolhimento da taxa de citação postal, cite-se com as advertências legais (artigos 802 e 803 do Código de
Processo Civil). - ADV: FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI (OAB 263014/SP)
Processo 1001061-67.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Decio Luiz de Oliveira - Banco do Brasil SA Vistos. Fls. 38 e ss - Manifeste-se o autor no prazo de dez (10) dias. Int.. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP),
FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI (OAB 263014/SP)
Processo 1001072-96.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Virgilio Felipe - Unimed Paulistana
Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Fls. 40/52 - Tendo em vista a atual situação financeira da requerida,
conforme balanço patrimonial juntado às fls. 100/103, demonstrando resultado liquido negativo, é o caso de deferimento dos
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benefícios da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária. Afirmação
da agravante, pessoa jurídica, que não está em condições de arcar com o pagamento das custas e honorários. Indeferimento
da benesse em razão da alegada não comprovação do estado de miserabilidade. Ofensa à disposição legal e à jurisprudência.
Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Hipossuficiência comprovada pela exibição de balanço deficitário e outros
elementos. Deferimento do benefício, com ressalva da possibilidade impugnação ou revogação a qualquer tempo, caso se
constate mudança da situação econômica. Decisão reformada. Recurso provido (art. 557, § 1.º, do CPC). - Agravo Agravo de
Instrumento nº 2242869-38.2015.8.26.0000 - 24.11.2015 - Relatora Des. Ana Lúcia Romanhole Martucci.” Constituição Federal,
artigo 5.º, inciso LXXIV: “... O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.” Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos Processuais.” Assim, concedo, por ora,
os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerida Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico.
Publique-se a presente decisão. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Int.. - ADV: MARCIO RECCO (OAB 138689/
SP), VICENTE BENTO DE OLIVEIRA (OAB 51974/SP)
Processo 1001083-28.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A - Crédito, Financiamento
e Investimento - Vistos. Fls. 45 - Conforme já decido às 39, o mandado deverá se efetivar quando do comparecimento do
preposto da parte autora para cumprimento. No mais, fica autorizado o cumprimento pelo Oficial de Justiça de Plantão. Prazo
para comparecimento do preposto: trinta (30) dias, a contar da publicação desta na Imprensa Oficial. Int.. - ADV: PLUMA NATIVA
TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Processo 1001089-35.2015.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar - Osmar Florencio do
Amaral - Fls. 66/78 - Recebo o recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo (Lei 12.016/09, art. 14, parágrafo 3.º). Ao
impetrante, ora apelado, para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias. Após, ao Ministério Público. - ADV:
MAURICIO PACCOLA CICCONE (OAB 114749/SP), SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP)
Processo 1001097-12.2015.8.26.0319 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Tania
Ciccone - Banco do Brasil SA - Vistos. Fls. 135/146 - Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por ora, aguarde-se eventual requisição de informações por parte do Egrégio Tribunal onde foi interposto o recurso de agravo
(CPC, art. 527, I). Int. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), ALBERTO DE OLIVEIRA CICCONE (OAB
32849/SP)
Processo 1001118-85.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Emerson Aparecido Arruda
- Vistos. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se a ré advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CHRISTIANE REGINA GARCIA (OAB 202061/SP)
Processo 1001118-85.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Emerson Aparecido Arruda
- Decisão-Mandado - Citação da Fazenda Pública - Rito Ordinário - ADV: CHRISTIANE REGINA GARCIA (OAB 202061/SP)
Processo 1001118-85.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Emerson Aparecido Arruda
- Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista - Manifeste-se o autor, em réplica, no prazo de 10 dias. - ADV: CHRISTIANE REGINA
GARCIA (OAB 202061/SP), LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP)
Processo 1001132-69.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - ROLAMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS LTDA - ROLAMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram)
ação de Procedimento Ordinário em face de Maria José de Santana Lenha Me. No curso da ação as partes transigiram (fls. 30).
Em breve síntese, é o relatório. Posto isso, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo
celebrado e, julgo extinto este processo, com fundamento no art. 269, III, do CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se
os autos com as cautelas legais. - ADV: TAÍS DAL BEN CASOLA (OAB 168624/SP), DELIANA CESCHINI PERANTONI (OAB
169988/SP)
Processo 1001147-38.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Maria Luiza Construções e
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Fls. 65 - Defiro, providenciando-se o recolhimento da taxa prevista no Provimento
CSM 1864/2011, conforme valores previstos no Comunicado 170/11 (R$ 12,20, por CPF/CNPJ, guia FEDTJ, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD / BACENJUD / RENAJUD”). Proceda-se à consulta “on line” de endereços
pelo sistema INFOJUD. Int. - ADV: JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP)
Processo 1001149-08.2015.8.26.0319 - Protesto - Sustação de Protesto - A R Araujo Magazine Me - Sony Dadc Ltda - A R
Araujo Magazine Me, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Protesto em face de Sony Dadc Ltda. No curso da ação
as partes transigiram (fls. 34/37). Em breve síntese, é o relatório. Posto isso, homologo, por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, julgo extinto este processo, com fundamento no art. 269, III, do CPC. Transitada
esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. - ADV: ANTONIO ARY FRANCO CESAR (OAB 123514/SP),
CLÁUDIA PINTO GUEDES (OAB 156712/SP)
Processo 1001151-75.2015.8.26.0319 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - M.A.A. - A.C.A. - Vistos. Especifiquem
as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na designação de
audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP), ALESSANDRO
GRANDI GIROLDO (OAB 152459/SP), CRISTIANE RIBEIRO CACIOLARI (OAB 314979/SP)
Processo 1001156-97.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - José Torsani Montouro - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. O direito em litígio admite transação, porém, as circunstâncias da causa não
evidenciam sua obtenção (CPC, art. 331, § 3.º), razão pela qual passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Por primeiro, cumpre consignar que a preliminar arguida de falta de pressuposto processual - ausência de
documento essencial para a propositura da ação (laudo de exame de corpo de delito), não merece prosperar, haja vista que
a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal IML, previsto no artigo 5.º, da Lei 6.194/74 é pressuposto essencial
tão somente para o recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Nesse sentido: Ementa: “DECISÃO: ACORDAM os
Senhores Desembargadores integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade
de votos, em dar parcial provimento à apelação interposta por CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA, para anular a sentença
e determinar a realização de perícia que quantifique o grau de invalidez dos autores. EMENTA: COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE
QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda
é medida excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do
laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT
na esfera administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

420

do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a
verificação do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (APELAÇÃO n.º 0852959-7 Relator
Desembargador Nilson Mizuta 29/03/2012 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). Quanto a preliminar
arguida de inépcia da inicial, a ensejar a carência da ação proposta (boletim de ocorrência acostado aos autos - declaração
unilateral), confunde-se com o mérito e com este será julgado. No mais, não há outras nulidades ou preliminares a afastar, estão
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual dou o feito por saneado. Obtempera-se, por
oportuno, que a questão relativa à distribuição do “ônus da prova” consiste em regra de julgamento, cabendo às partes, no curso
da instrução, atuarem na busca da verdade real para adequação formação da convicção do Juiz, visando, assim, a obtenção
do escopo da jurisdição, qual seja, a pacificação social com justiça. Nesse diapasão, é imperiosa a realização de prova pericial
médica, razão pela qual determino a expedição de ofício ao IMESC para realização da perícia, seja no autor, seja no prontuário
e demais documentos de ordem médica presente nos autos (exames, etc.). No mais, oficie-se ao Núcleo Regional do Instituto
de Medicina e de Criminologia de São Paulo IMESC da 3.ª Região Administrativa Judiciária Sede Bauru, localizado na Avenida
Cruzeiro do Sul n.º 6-33, Bauru-SP, para que designe data, horário e local para a realização da perícia no autor, com a resposta,
intimem-se as partes. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos em 05 (cinco) dias.
Após, se necessário, será designada audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: FATIMA CRISTINA FERREIRA
(OAB 322771/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 1001193-27.2015.8.26.0319 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Ordalia Bertan Paulino - Vistos. Fls. 33/34
- Defiro a suspensão do feito pelo prazo de sessenta (60) dias. Após, manifeste-se em termos de prosseguimento. Int.. - ADV:
FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI (OAB 263014/SP)
Processo 1001197-64.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Decisão-Mandado - Citação - Execução de Título Extrajudicial - Cível - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 1001197-64.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE REF. CITAÇÃO - ATO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2015/014355-0, efetuei diligências no endereço indicado (rua Ignácio
Anselmo, 1167, nesta - Associação dos Aposentados), NÃO localizando o executado, que NÃO mais trabalha nesse local.
Obtive outro endereço do executado (rua Quinze de Novembro, 456, nesta) onde localizei e CITEI o Sr. Bruno Justo Gutierres,
de todo o teor da ação, que recebeu contrafé e tomou ciência assinando. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 07
de novembro de 2015. CERTIDÃO REF. PENHORA - ATO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mesmo r. mandado, após o prazo legal de três dias, retornei ao endereço e NÃO localizei bens penhoráveis do
executado. Trata-se de endereço do local de trabalho do mesmo (loja de roupas - rua Quinze de Novembro, 456, nesta). Diante
do exposto, DEIXEI DE EFETUAR PENHORA, devolvendo este a cartório. O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 10 de
novembro de 2015. Número de Atos: 02. GRD = OK. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)
Processo 1001234-91.2015.8.26.0319 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - José Marcos de Oliveira - José
Marcos de Oliveira propôs em relação a Edvaldo Borges de Lima, Rosangela Barros Silva Lima a presente ação de Adjudicação
Compulsória. Intimado, pessoalmente, a providenciar o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (fls. 27), sob
pena de extinção, o autor manteve-se silente, deixando transcorrer “in albis” o prazo concedido para que tomasse a providência
determinada através dos despachos de fls.18 e 22. Em breve síntese, é o relatório. Decido. Tendo o autor deixado de promover
os atos e diligências que lhe competiam, é de se declarar extinto o presente processo, sem julgamento do mérito. Posto isso,
declaro EXTINTO o processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. P.R. e I. - ADV: FLÁVIO APARECIDO
BERTTO (OAB 172451/SP)
Processo 1001261-74.2015.8.26.0319 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Adão
Antonio de Oliveira - - Antonio Domingos Pescara - - Benedito Domingues Filho - - Cecilia Maria Fogaça de Oliveira - - Rosangela
Almeida Salles - - Therezinha Maria Carrit Delgado - - Urbano Caprioli - Banco do Brasil SA - Vistos. Fls. 249 e segs. Mantenho
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por ora, aguarde-se eventual requisição de informações por
parte do Egrégio Tribunal onde foi interposto o recurso de agravo (CPC, art. 527, I). Int. - ADV: CARLOS ALBERTO BRANCO
(OAB 143911/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), DOUGLAS GARCIA AGRA (OAB 152098/
SP), LUCIANO ALVES DE MELLO (OAB 283767/SP)
Processo 1001265-14.2015.8.26.0319 - Monitória - Cheque - Bedisva - Beneficiamento e Distribuição de Vidros e Acessórios
Ltda. - Vistos. Fls. 31 - Aguarde-se pelo prazo de seis (06) meses (art. 475-J, § 5.º, do CPC). Após, se nada for requerido,
arquivem-se os autos com as cautelas legais. Int. - ADV: ANTONIO ABEL LOSI PAUPERIO (OAB 183302/SP)
Processo 1001282-50.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Vistos. Banco Itaucard S/A, qualificado na inicial, ajuizou ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária em face
de Dorival Aparecido Pinto. O autor requereu a desistência da ação (fls. 43). Em breve síntese, é o relatório. O requerido não
foi citado e o veiculo não foi apreendido (fls. 36). Portanto, inexiste óbice legal ao deferimento do pedido. Isto posto, homologo,
por sentença, para os fins do art. 158 do CPC e para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação e, julgo
EXTINTO este processo, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades.
P. R. I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), VINICIUS JOSE DUTRA
PEREIRA (OAB 329685/SP)
Processo 1001283-35.2015.8.26.0319 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Silvia Domingues Pereira
e outro - Vistos. Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Antes de apreciar o pedido, providencie os
requerentes a juntada da certidão de dependentes habilitados junto à previdência social ou a certidão negativa. Intime-se. ADV: MARCO ANDRE MANTOVAN (OAB 269237/SP)
Processo 1001284-20.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Elaine
Cristina Lula - Vistos. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo
de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JOICE VANESSA DOS SANTOS (OAB 338189/SP)
Processo 1001300-71.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Neuza
dos Santos Claro - Mantenho a decisão de pág.43, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o cumprimento da precatória de
citação do réu. Após, será realizada perícia e estudo social. Intime-se. - ADV: GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP)
Processo 1001320-62.2015.8.26.0319 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Vistos. Fls. 40 - Defiro o desentranhamento do mandado que deverá se efetivar quando do comparecimento do preposto
da autora para cumprimento. Fica autorizado o cumprimento pelo Oficial de Justiça de plantão. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB
84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)
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Processo 1001353-52.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Daniela Cristina Leite - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. O direito em litígio admite transação, porém, as circunstâncias da causa não
evidenciam sua obtenção (CPC, art. 331, § 3.º), razão pela qual passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão
bem representadas. No mais, não há nulidades ou preliminares a afastar e, estão presentes os pressupostos processuais
e as condições da ação, razão pela qual dou o feito por saneado. Obtempera-se, por oportuno, que a questão relativa à
distribuição do “ônus da prova” consiste em regra de julgamento, cabendo às partes, no curso da instrução, atuarem na busca
da verdade real para adequação formação da convicção do Juiz, visando, assim, a obtenção do escopo da jurisdição, qual seja,
a pacificação social com justiça. Nesse diapasão, é imperiosa a realização de prova pericial médica, razão pela qual determino
a expedição de ofício ao IMESC para realização da perícia, seja no autor, seja no prontuário e demais documentos de ordem
médica presente nos autos (exames, etc.). No mais, oficie-se ao Núcleo Regional do Instituto de Medicina e de Criminologia de
São Paulo IMESC da 3.ª Região Administrativa Judiciária Sede Bauru, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul n.º 6-33, Bauru-SP,
para que designe data, horário e local para a realização da perícia no autor, com a resposta, intimem-se as partes. Faculto às
partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos em 05 (cinco) dias. Após, se necessário, será designada
audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: FATIMA CRISTINA FERREIRA (OAB 322771/SP), CELSO DE FARIA
MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1001357-89.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Maria Luiza Construções
e Empreendimentos Imobiliários Ltda - Certifico e dou fé que aos 26/11/2015 decorreu “in albis” o prazo para a requerida
apresentar contestação - ADV: JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP)
Processo 1001357-89.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Maria Luiza Construções e
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, qualificado(s) na
inicial, ajuizou(aram) ação de rescisão de contrato para aquisição de imóvel c/c reintegração de posse (Procedimento Ordinário)
em face de Viviane Saragoza Fernandes. A autora requereu a extinção da ação (fls. 65). Em breve síntese, é o relatório. A
requerida foi citada, mas não apresentou contestação, portanto, inexiste óbice legal ao deferimento do pedido. Posto isto,
homologo, por sentença, para os fins do art. 158 do CPC e para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da
ação e, julgo EXTINTO este processo, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se com as
formalidades. P. R. I.. - ADV: JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP)
Processo 1001408-03.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Lwart Lubrificantes Ltda Sociedade Extravita Santa Fé Ltda - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: PEDRO PINA (OAB 96852/SP), BRUNO MASSA
BIANCOFIORE (OAB 277020/SP), DANIELA BARBOSA (OAB 303945/SP)
Processo 1001409-85.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Caixa Consórcios
S/A Administradora de Consórcios - Vista ao autor para se manifestar, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra
paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em
48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB 86475/SP)
Processo 1001442-75.2015.8.26.0319 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Franciele de Almeida Luiz - Vistos. Fls. 02
e ss - Ante a maioridade da requerente, defiro o pedido para autoriza-la a levantar as importâncias depositadas em seu nome
nos autos do processo 0007196-93.2007.8.26.0319 (fls. 33 e 42). Expeça-se mandado de levantamento judicial. Traslade-se
cópia desta decisão para os autos do processo 0007196-93.2007.8.26.0319 (Alvará Judicial requerido por Gabriel Francisco de
Almeida Luiz e Outros). Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo previsto no convênio Defensoria/OAB. Expeça-se
certidão, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Intime-se. - ADV: RAUL MARCEL BENTO DE OLIVEIRA (OAB
290332/SP)
Processo 1001473-95.2015.8.26.0319 (apensado ao processo 1000681-44.2015.8.26) - Embargos à Execução - Valor da
Execução / Cálculo / Atualização - Carlos Augusto Angelici - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - Vistos. Especifiquem as provas
que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na designação de audiência de
tentativa de conciliação. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB
208104/SP), MARIA DO CARMO DE LARA C DORINI ANGELICI (OAB 58921/SP)
Processo 1001483-42.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Vanderson Fabrício Pereira
- Manifeste-se o autor, em réplica, no prazo de 10 dias. Ao requerido, providenciar o recolhimento da taxa de mandato no prazo
de 05 dias, sob as penas da lei. - ADV: VALDENOR ROBERTO CORDEIRO (OAB 250922/SP)
Processo 1001504-18.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Telefonia - Margareth da Silva Godoy - Telefonica Brasil
S/A - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm
interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP),
HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), VALDENOR ROBERTO CORDEIRO (OAB 250922/SP)
Processo 1001514-62.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Maria Luiza Construções e
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Manifeste-se a autora sobre petição de fls. 66 e ss. - ADV: JOÃO GERALDO PAGHETE
(OAB 166664/SP)
Processo 1001535-38.2015.8.26.0319 - Exibição - Liminar - Evandro dos Santos - YMPACTUS COMERCIAL LTDA
TELEXFREE - Vistas dos autos ao réu para: (x) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos a fls. 81 e
seguintes (art. 398, do CPC). - ADV: MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA (OAB 315073/SP), HORST VILMAR FUCHS (OAB 12529/
ES)
Processo 1001540-60.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itaú - Unibanco S/A
- Vistos. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(es) acima qualificado(a)(s), a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas,
sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o
seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a).
Marcelo Morato Leite Intime-se. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)
Processo 1001553-59.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Daiane de Macedo
Moraes - Azulao Max Supermercados Ltda - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: ANDERSON SARRIA BRUSNARDO (OAB
210547/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)
Processo 1001600-33.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
- Fls. 34. Defiro, providenciando-se o recolhimento da taxa prevista no Provimento CSM 1864/2011, conforme valores previstos
no Comunicado 170/11 (R$ 12,20, por CPF/CNPJ, guia FEDTJ, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/
BACENJUD/RENAJUD”).. Após, proceda à consulta “on line” pelo sistemas BacenJud, Infojud e Siel. - ADV: DANIELLY VIEIRA
DELANDREA (OAB 179912/SP), JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)
Processo 1001620-24.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Daiane Cristina Rocha
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Garcia - Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade - - Vivian Noronha Gonzaga - - Humberto José Pita Vistos. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerida Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da
Piedade. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse
na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS NELLI DUARTE (OAB 33336/SP), JOSE
ANTONIO BIANCOFIORE (OAB 68336/SP), DANIELLE DE OLIVEIRA CABRAL FARIA (OAB 199622/SP), CESAR AUGUSTO
MARGARIDO ZARATIN (OAB 52590/SP), ROMULO PAULON PEGOLO (OAB 194447/SP), FERNANDA CACCIOLARI ROCHA
(OAB 190419/SP), EVANDRO ROCHA CAMARGO (OAB 183551/SP)
Processo 1001645-37.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Banco Itaucard S/A, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária em face
de Marcia Cristina N Santos. No curso da ação as partes transigiram (fls. 40/41). Em breve síntese, é o relatório. Posto isso,
homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, julgo extinto este processo, com
fundamento no art. 269, III, do CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. - ADV: JOSE
MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/
SP)
Processo 1001700-85.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Samuel Cherri Pontes - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Providencie, bem
como, a autora a juntada de novas cópias (legíveis) dos documentos de fls. 28 e 30, como bem observado pela parte requerida.
Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV:
FATIMA CRISTINA FERREIRA (OAB 322771/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ROSEMEIRE CAMPOS
(OAB 342811/SP)
Processo 1001709-47.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Mauro Rocha de Souza Junior - Vistos.
Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP),
KLEBER SOARES DE CAMARGO (OAB 282847/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)
Processo 1001733-75.2015.8.26.0319 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Maria Jose Damacena Lopes Toniolo e outros - Banco Bradesco S/A - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir,
justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int.
- ADV: FLÁVIO APARECIDO BERTTO (OAB 172451/SP), RODRIGO LOPES GARMS (OAB 159092/SP), MARCELO AUGUSTO
DE SOUZA GARMS (OAB 212791/SP)
Processo 1001755-36.2015.8.26.0319 - Cumprimento de sentença - Levantamento de Valor - Terezinha Leme de Oliveira
Burato e outro - Banco do Brasil SA - Manifeste-se o autor, em réplica, no prazo de 10 dias. Ao requerido, providenciar o
recolhimento da taxa de mandato no prazo de 05 dias, sob as penas da lei. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB
109631/SP), MARCOS FERNANDO BARBIN STIPP (OAB 143802/SP)
Processo 1001762-28.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - Vista ao autor para se manifestar, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: RODRIGO LOPES GARMS (OAB 159092/SP), MARCELO AUGUSTO
DE SOUZA GARMS (OAB 212791/SP)
Processo 1001769-20.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Josué Romão - Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam
as partes se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 115762/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)
Processo 1001795-18.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A Vistos. Banco Bradesco S/A, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Rosana
Rossi Ferreira, Antonio Luiz Ferreira. A autora requereu a desistência da ação (fls. 51). Em breve síntese, é o relatório. Os
requeridos não foram citados, portanto, inexiste óbice legal ao deferimento do pedido. Posto isto, homologo, por sentença,
para os fins do art. 158 do CPC e para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação e, julgo EXTINTO este
processo, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades. P. R. I. - ADV:
RODRIGO LOPES GARMS (OAB 159092/SP), MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GARMS (OAB 212791/SP)
Processo 1001855-88.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Aquarius Comércio de Derivados
de Petróleo Ltda - Fls. 36-38. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada e declaro
suspensa a execução, pelo prazo do cumprimento (CPC, art. 792), ficando mantida eventual penhora realizada. Aguarde-se
pelo prazo requerido, findo o qual deverá ser comunicado o cumprimento do acordo (CPC, art. 792, parágrafo único). Não sendo
cumprido o acordo, a execução prosseguirá da fase onde foi suspensa, devendo o exequente apresentar o cálculo do débito
remanescente e requerer o que entender pertinente. Defiro a liberação do título à executada, tendo em vista o acordo. - ADV:
ARIADNE CASTRO SILVA PIRES (OAB 196616/SP)
Processo 1001877-49.2015.8.26.0319 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Juliano Momo Nogueira de
Lima e outros - Juliano Momo Nogueira de Lima - - Juliano Momo Nogueira de Lima - - Juliano Momo Nogueira de Lima - Fls.
13 - Defiro o pedido e autorizo os requerentes, Juliano Momo Nogueira de Lima, Geovana Momo Nogueira de Lima, Claudinê
Nogueira de Lima, representados por Juliano Momo Nogueira de Lima a levantarem junto a(o): 1 - Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS todo o saldo do benefício previdenciário em nome de Vera Lucia Momo Nogueira de Lima, tendo em vista o seu
falecimento. 2 - Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista através do IPREM (Instituto Previdência Municipal dos Servidores
Públicos do Município de Lençóis Paulista) todo o saldo e/ou valores em nome de Vera Lucia Momo Nogueira de Lima, tendo
em vista o seu falecimento. 3 - COOPERSERV (Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Lençóis
Paulista), todo o saldo e/ou valores em nome de Vera Lucia Momo Nogueira de Lima, tendo em vista o seu falecimento. Expeçase alvará com prazo de 60 (sessenta) dias, sendo desnecessária a prestação de contas, ante a inexistência de incapazes.
Expeça-se certidão, após, ao arquivo. - ADV: JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA (OAB 205897/SP)
Processo 1001888-78.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Jose Roberto Moreira Bueno - Jose Roberto
Moreira Bueno, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Exibição em face de BANCO SANTANDER SA. No curso da ação
as partes transigiram (fls. 22/23). Em breve síntese, é o relatório. Posto isso, homologo, por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, julgo extinto este processo, com fundamento no art. 269, III, do CPC. Homologo
a renúncia ao prazo recursal. Comprovado nos autos o depósito judicial da importância referente aos honorários advocatícios
do procurador da parte autora, defiro a expedição de mandado de levantamento judicial em favor do mesmo. Transitada esta em
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. - ADV: NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP)
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Processo 1001892-18.2015.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Diana Alves da Silva - Itau Unibanco S/A - Contrato
juntado às fls. 32/43. Manifeste-se o autor. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), NERCI LUCON
BELLISSI (OAB 262432/SP)
Processo 1001916-46.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se o requerente nos termos da certidão de fls. 47. - ADV: PLUMA NATIVA
TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Processo 1001933-82.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Rafael dos Santos - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo,
esclareçam as partes se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: RENATO TADEU
RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)
Processo 1001962-35.2015.8.26.0319 - Procedimento Sumário - Seguro - Leonildo de Souza - Vistos. Leonildo de Souza,
qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Sumário em face de MBM Seguradora SA. A autora requereu
a desistência da ação (fls. 46). Em breve síntese, é o relatório. O requerido não foi citado, portanto, inexiste óbice legal ao
deferimento do pedido. Posto isto, homologo, por sentença, para os fins do art. 158 do CPC e para que produza seus jurídicos e
legais efeitos a desistência da ação e, julgo EXTINTO este processo, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC. Transitada em
julgado, arquivem-se com as formalidades. P. R. I. - ADV: FATIMA CRISTINA FERREIRA (OAB 322771/SP)
Processo 1001990-03.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
319.2015/016631-2 dirigi-me ao endereço indicado no dia 30/11, porém DEIXEI DE CITAR a executada. Motivo: fui informado
por sua mãe (Helena), que após seu casamento a filha mudou para o bairro Caju, em endereço que não soube precisar. (Ato
ordinatório: Manifeste-se o exequente) O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 10 de dezembro de 2015. Número de
Atos: R$ 63,75 - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP), JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB
199409/SP)
Processo 1001998-77.2015.8.26.0319 - Homologação de Transação Extrajudicial - Representação comercial - Frigol SA em
recuperação judicial - - Aramitos Representações Comerciais Ltda - Fls. 01 e ss. Conforme requerido pelo DD representante
do Ministério Público, oficie-se ao Juízo da ação de Recuperação Judicial (2a Vara Cível local), comunicando a distribuição do
presente feito. Oficie-se, bem como, para cientificar o Senhor Administrador Judicial da recuperação judicial da empresa Frigol
S/A, devendo o ofício nominar as partes e ser instruído com cópia da inicial, do documento de fls. 27/28 e manifestação do MP a
fls. 38. Após juntada de resposta aos ofícios, tornem conclusos. Int.. - ADV: ANA PAULA BOZOLI CAMARGO (OAB 251229/SP),
MARCELO DA GUIA ROSA (OAB 118674/SP), FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI (OAB 263014/SP)
Processo 1002008-24.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Divelpa Distribuidora de
Veículos Lençóis Paulista Ltda - Vistos. Fls. 48 - Cite-se a requerida, com as cautelas legais. Int.. - ADV: ANTONIO CARLOS
NELLI DUARTE (OAB 33336/SP)
Processo 1002072-34.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão Credicitrus - Ciência ao exequente da certidão negativa de fls. 178. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 1002128-67.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Fls.
44 e segs. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo-o em ambos os efeitos, com fundamento no art.
518, § 2º, do C.P.C. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO 3, (Câmaras 25ª a 36ª, Serviço de Entrada de autos de direito privado 3 (S.J.2.1.3), Complexo Ipiranga, Sala 46), com
as homenagens deste Juízo e a observância das formalidades administrativas. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA
(OAB 115665/SP)
Processo 1002144-21.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Fls. 42. Defiro, providenciando-se o recolhimento da taxa prevista no Provimento CSM 1864/2011, conforme valores
previstos no Comunicado 170/11 (R$ 12,20, por CPF/CNPJ, guia FEDTJ, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema
INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”).. Após, proceda a consulta “on line” de endereços pelo sistema BacenJud. - ADV: JOSE
MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1002169-34.2015.8.26.0319 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Adão
Delphino - Vistos. Fls. 35 e segs. Recebo como emenda ao pedido inicial. Defiro o pedido de gratuidade, tendo em vista
comprovada documentalmente a condição de hipossuficiência financeira do autor. Anote-se. No mais, cumpre consignar que a
condenação proferida em ação civil pública é genérica, pois intentada pelo IDEC contra a instituição financeira. A eficácia dessa
decisão se opera erga omnes e poderia ser liquidada e executada tanto da forma coletiva como por meio de ações individuais
como é o presente caso; no entanto, como nessas ações não há individualização das partes beneficiárias verifica-se necessário
que o autor, que não figurou como parte na sentença exequenda produza a prova do fato constitutivo do direito subjetivo
individual para que se possibilite a identificação do montante cabível a esta. Também necessária à citação da instituição bancária
condenada, possibilitando-lhe o exercício do contraditório, com a observância concreta da existência ou não do direito dos
agravados, ainda que não se discuta a condenação genérica imposta pela ação civil pública. Em caso análogo, recentemente
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:”EXECUÇÃO - Execução de sentença - Ação civil pública intentada pelo
IDEC contra o Banco Itaú S/A - Hipótese em que o consumidor requereu a execução de sentença contra o Banco Caso em que
deverá ser aplicado o disposto no artigo 475-N, par único, do CPC e não simplesmente o disposto no artigo 475-J, do CPC Em virtude de a Agravada não ter sido parte na ação civil publica, toma-se imperioso a instauração de um novo contraditório,
que se estabelece através da citação (art 214,CPC), para a liquidação de sentença - Recurso provido”. (A.I. n°7.235.249-7,
Des. Rel. Paulo Hatanaka, julgado em 13.05.2008 voto nº 18.440, v.u.). Posto isso, adoto novo posicionamento, e determino a
citação do banco réu para que, com fulcro no art. 475-E, para que apresente contestação no prazo de 15 dias, seguindo o rito
de conhecimento. Expeça-se carta de citação com as advertências legais. Int. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/
SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), RODRIGO LOURENÇÃO (OAB 316013/SP)
Processo 1002219-60.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Transporte de Coisas - Chubb do Brasil Companhia de
Seguros - Vistos. Cite-se a requerida para os termos da ação em epígrafe, advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 1002363-34.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Daniel Marques Gonçalves - Banco Cruzeiro do
Sul SA - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), FATIMA CRISTINA
FERREIRA (OAB 322771/SP)
Processo 1002378-03.2015.8.26.0319 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio
Marcos Correa e outros - Vistos. Fls. 168/182 - Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por
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ora, aguarde-se eventual requisição de informações por parte do Egrégio Tribunal onde foi interposto o recurso de agravo (CPC,
art. 527, I). Int. - ADV: DOUGLAS GARCIA AGRA (OAB 152098/SP), CARLOS ALBERTO BRANCO (OAB 143911/SP), LUCIANO
ALVES DE MELLO (OAB 283767/SP)
Processo 1002446-50.2015.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - João Miguel Clementino João Miguel Clementino, brasileiro, casado, Rg. 1.854.787 SSP/SP e CPF/MF 809.322.313-49, morador da Rua José Hiran
Garrido, n. 401, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade, propôs em relação a SERRANA SECURITIZADORA e SERRANA FACTOR
FOMENTO MERCANTILLTDA e PRIMAR NAVEGAÇÕES TURISMO a presente ação de cancelamento de protesto indevido
cumulada com indenização por danos morais. O autor contratou os serviços da corré Serrana Factor Fomento para uma excursão
na cidade de Jacobina no Estado do Piauí, levando migrantes desta região para visitação de familiares. Alega que os valores
foram integralmente pagos pelo autor e mesmo assim o título foi protestado. Conforme contrato de prestação de serviços, o
preço ajustado foi de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) dividido em duas parcelas: sendo a primeira de R$
16.000,00 (dezesseis mil) com vencimento em 12/12/2013 e a outra no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) com
vencimento em 06/01/2014. As parcelas foi pagas. Não obstante, o débito no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
e foi protestado junto Cartório de Protestos desta comarca pela corré Primar Navegações que recebeu o crédito, por cessão,
da primeira corré Serrana. Alega que houve ilegalidade no protesto porque o autor já havia pago o débito na data aprazada
gerando evidentes constrangimentos. Pede a inversão do ônus da prova e antecipação dos efeitos da tutela e os benefícios da
assistência judiciária. Com a inicial vieram documentos (fls. 09/13). É o relatório. Com efeito, muito embora o protesto já tenha
se efetivado há mais de dois (02) anos é fato que o autor comprova o pagamento a termo das obrigações assumidas com a
empresa Serrana Securitizadora (fls. 09 e 11), inclusive daquela levada a protesto pela corré em razão da eventual cessão de
crédito. Posto isso, defiro o pedido para determinar a sustação dos efeitos do protesto referente a corré Primar Navegações e
Turismo, tendo como cedente Banco Luso Brasileiro, lavrado no Livro 152, fls. 120, em 18/02/20104, faixa 15, com custas de
R$ 696,25, junto ao 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Lençóis Paulista. Oficie-se para cumprimento. Defiro ao autor os
benefícios da assistência judiciária. Após, citem-se as rés com as advertências legais e intimem-se da decisão de antecipação
de tutela para os devidos efeitos legais. Intime-se. Lençóis Paulista, 16 de dezembro de 2015. Ana Lúcia Graça Lima Aiello,
Juíza de Direito (assinatura digital). - ADV: JOSE ROBERTO MARZO (OAB 279580/SP)
Processo 1002450-87.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - T. - Banco Triângulo
S/A (Tribanco), pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos, a presente ação de execução de título extrajudicial
c.C medida cautelar de arresto “inaudita altera pars” em relação a ME Supermercado Ltda- EPP, Matheus José Pereira dos
Santos e Evelyn Martin Rocha dos Santos Alimentos - ME (sucessora) inscrita no CNPJ/MJ sob n. 20.749.762/0001-00, todos
nesta Comarca. Alega que a empresa ME Supermercado Ltda - EPP e os executados Matheus José Pereira dos Santos e
Evelyn Martin Rocha dos Santos, são terceiros garantidores, conforme contrato de cédula de crédito bancário, na modalidade
confissão de dívida e repactuação CCB n. 6.635.400, pelo qual foi concedido um limite de crédito no valor de R$ 130.804,52
(cento e trinta mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais
e mensais de R$ 5.587,69 (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) vencendo-se a primeira
em 30/08/2015 e as subsequentes todo dia 30 (trinta). Os executados pagaram apenas a primeira parcela que se venceu em
30/08/2015 e inadimpliu os meses de setembro, outubro e novembro de 2.015, o que implica no vencimento antecipado da
dívida conforme cláusula 9 da CCB, que é objeto da presente execução. O exequente é credor do executado da importância
líquida, certa e exigível de R$ 145.932,37 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos trinta e dois reais e trinta e sete centavos).
Como garantia do adimplemento do mútuo, os executados constituíram em favor da exequente, os direitos creditórios presentes
e futuros de recebíveis de cartões de crédito, débito e vale-benefício, sob a bandeira MASTERCARD. Os garantidores são
sócios da empresa executada. O fato é que a exequente verificou baixa movimentação dos recebíveis dos cartões de crédito
e através de ATA NOTARIAL lavrada junto ao 1º Tabelionato de Notas desta cidade ( Livro 256, pag, 351/352), o que veio a
comprovar que os executados, de maneira ardilosa, desviam os recursos recebíveis para o CNPJ 20.749.732/0001-00 em nome
de EMR. COM. PROD. ALIM. LTDA, ou seja, EVELYN MARTIN ROCHA DOS SANTOS ALIMENTOS - ME. Requer, diante dos
fatos acima elencados, a concessão da medida cautelar de arresto nos termos do artigo 813, II e 814 do CPC, justificandose como medida necessária a não frustração do processo de execução. Requereu o arresto dos imóveis que se encontram
em nome dos executados MATHEUS JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e EVELYN MARTIN ROCHA DOS SANTOS dos imóveis
registrados sob números 026.280,010,784 e 015.858 e também dos ativos financeiros até o saldo em execução. A inicial veio
com documentos inclusive sigilosos com a movimentação bancária dos executados (fls. 14/43) e com o recolhimento de custas
devidas (fls. 44/51). É o relatório. Em cognição sumária, a análise dos documentos revela que a empresa está em situação
financeira delicada e insegura conforme comprovada inadimplência e dificuldades econômicas demonstradas nos apontamentos
negativos, permitindo-se a concessão da cautelar de arresto diante da possibilidade de grave dano e de difícil reparação. O
alegado artigo 615, III, do CPC permite ao exequente a utilização da medida acautelatória urgente para se proteger de eventual
dissipação patrimonial do executado, destacando-se que o rol do artigo 813 é exemplificativo, conforme melhor entendimento.
A ata notarial lavrada demonstra a utilização de ardil para desvio dos valores recebíveis demonstrando a intenção de fraudar
credores reforçando a possibilidade de concessão da medida (fls. 30/31). Nesse sentido: “ Medida Cautelar - Arresto - Indícios
de sucessão de empresas, mediante artifícios fraudulentos, a fim de lesar credores - Arresto de bens que deve se estender à
possível empresa sucessora, a fim de se garantir a credora de eventuais prejuízos, até que se verifique oportunamente, em
sede cognitiva, se houve efetivamente a sucessão ou a fraude - Agravo provido ( 0169106-43.2012.8.26.000- Desembargos
Salles Vieira)”. Houve oferta de caução fidejussória expedida pela empresa TRICAR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, no valor de R$ 157.775,88 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e
oitenta e oito centavos - fls. 35). Posto isso, defiro o pedido liminar de arresto nos termos do artigo 615, III, c.C. 813, II, “b” do
CPC e determino o arresto do imóvel da matrícula n. 015852 em nome da coexecutada e garantidora Evelyn Martin Rocha e
do imóvel da matrícula n. 026.280 em nome de Matheus José Pereira dos Santos e Evelyn Martin Rocha. Outrossim, determino
aos réus que depositem em Juízo os valores recebíveis pela empresa executada oriundos da Bandeira Mastercard em Juízo
até o limite da parcela pactuada. Deixo de determinar o arresto do imóvel da matrícula 10.784 que está sob alienação fiduciária
ao Banco Santander. Aceito a caução ofertada reputando-a por idônea e decreto o sigilo do processo diante dos documentos
juntados. Tome-se o arresto por termo nos autos. Após, cite-se e intime-se para cumprimento da liminar sobre os recebíveis,
com as advertências do artigo 272, inciso II, do CPC para que no prazo de três (03) dias paguem a dívida atualizada no valor
de R$ 145.932,37 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), nos termos do artigo
652-A do CPC ou para oferecer embargos no prazo de quinze (15) dias, nos termo do artigo 738 do CPC. Sobre a conversão do
arresto em penhora haverá deliberação posterior deste Juízo. Cumpra-se com as cautelas legais. Int. Lençóis Paulista, 18 de
dezembro de 2015. Ana Lúcia Graça Lima Aiello, Juíza de Direito (assinatura digital). - ADV: PAULO SERGIO BIAMINO (OAB
95610/SP)
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Processo 1002470-78.2015.8.26.0319 - Monitória - Cheque - Auto Posto Rondon 303 Ltda - Vistos. O exame superficial
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a
relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze)
dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, hipótese em que ficará desobrigado(a) dos encargos de
sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça
inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Intime-se.
- ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)
Processo 1002480-25.2015.8.26.0319 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Anaize Helena da Silva e outros - Fls. 02
e segs. Defiro o pedido e autorizo os requerentes Anaize Helena da Silva, Rg. 25.312.118-8 e CPF 145.980.538-01, Renata
Kellen de Oliveira, Rg. 44.007.652 e CPF 371.317.228-55 e David Charles de Oliveira, RG 48.960.897 e CPF n. 407.334.208-85,
a levantarem junto à Caixa Econômica Federal-CEF todo o saldo das contas do F.G.T.S. e do P.I.S., em nome de Antonio Silva
de Oliveira, tendo em vista o seu falecimento, em 06/07/2000, conforme certidão de óbito n. 00236301552000400005046000
455827. Expeça-se alvará com prazo de 60 (sessenta) dias, sendo desnecessária a prestação de contas, ante a inexistência
de incapazes, autorizando-se expressamente o seu levantamento pela requerente Anaize Helena da Silva, Rg. 25.312.118-8 e
CPF 145.980.538-01. Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo da tabela do Convênio PGE/OAB. Expeça-se certidão,
após, ao arquivo. Intime-se. Lençóis Paulista, 17 de dezembro de 2015. Ana Lúcia Graça Lima Aiello, Juíza de Direito (assinatura
digital). - ADV: ROGERIO DO AMARAL (OAB 150251/SP)
Processo 1002485-47.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
- DECISÃO-MANDADO Processo Digital nº:1002485-47.2015.8.26.0319 Classe - AssuntoExecução de Título Extrajudicial Cheque Exeqüente:SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA Pessoa a ser citada:Alex da Costa, Rua Dayse Paccola Capoani,
564, Jardim Maria Luiza IV - CEP 18684-554, Lencois Paulista-SP, CPF 452.088.738-00, RG 20349194, Brasileiro Juiz(a) de
Direito: Dr(a). Ana Lúcia Graça Lima Aiello Valor do débito: R$ R$ 5.471,92 Honorários advocatícios: 10% sobre o valor do
débito Custas e despesas: R$ * Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC,
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652,
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil.
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738).
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um
por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. Lençóis Paulista, 17 de dezembro de 2015 - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN
DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)
Processo 1002485-47.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE
LTDA - Providencie, o exequente, o recolhimento de 2 (duas) diligências do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: DANIELLY VIEIRA
DELANDREA (OAB 179912/SP), JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)
Processo 1002488-02.2015.8.26.0319 - Reintegração / Manutenção de Posse - Defeito, nulidade ou anulação - Boso
Usiprime Massa e Concreto Ltda - Com efeito, os documentos juntados são insuficientes para apreciação imediata do pedido de
assistência judiciária ou para se determinar o seu pagamento ao final nos termos do artigo 5º da Lei 11.680/03. Assim, determino
que a autora esclareça: i) se está em plena atividade, considerando-se a DEFIS juntada dos anos de 2.013 e 2.014; ii) se atua
no ramo compra e venda de imóveis considerando-se a escritura pública lavrada a fls.43; iii) a juntada das três (03) últimas
declarações de Imposto de Renda, no prazo de dez (10) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Lençóis Paulista, 17 de
dezembro de 2015. Ana Lúcia Graça Lima Aiello, Juíza de Direito (assinatura digital). - ADV: GABRIEL ABIB SORIANO (OAB
315895/SP), FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA (OAB 138831/SP)
Processo 1002488-02.2015.8.26.0319 - Reintegração / Manutenção de Posse - Defeito, nulidade ou anulação - Boso
Usiprime Massa e Concreto Ltda - Fls. 52/53. Com efeito, a empresa autora está inativa e neste momento processual não
demonstra ter condições de assumir o pagamento das despesas judiciais. Assim, considerando-se o acesso ao Judiciário é
amplo e também voltado às pessoas jurídicas, DEFIRO, por ora, os benefícios da assistência judiciária havendo possibilidade
de revogação se restar configurado, em fase posterior, que houve melhora de sua situação financeira ou econômica. No mais,
passo a análise da liminar. Com efeito, depreende-se dos autos que houve um transação comercial no valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais) envolvendo o imóvel matriculado sob n. 027142 do CRI de Lençóis Paulista. Ajustado o
preço acima determinou-se que a forma de pagamento seria de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no ato da assinatura
do contrato (como sinal) e o restante no valor de R$ 2.449.000,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil reais) a ser
pago durante o período de um (01) ano contado a partir de 30 de julho de 2.013 até 30 de julho de 2.014. Sob ardil a escritura
de venda e compra foi lavrada em favor da ré conforme documento juntado a fls. 43, sem o recebimento completo dos valores
causando-lhe prejuízos evidentes. Requerendo, em razão disso, o bloqueio da matrícula do imóvel. Sustenta ainda a ré têm
muitas outras ações propostas o que demonstra a sua fragilidade e inclusive há outro processo sob n. 1002176-26.2015 que
tramita perante a 3ª Vara com o mesmo objeto da presente ação. Posto isso, e considerando-se a possibilidade de reversão da
medida no curso processual e diante ainda da possibilidade de transferência do bem para terceiros, DEFIRO o pedido liminar
para determinar o bloqueio da matrícula n. 27.142, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Lençóis Paulista, registrado
em nome da ré, Raquel Cristina de Freitas, RG. 30.711.926-9 SSP/SP e CPF/MG 299.532.618-73. Servirá a presente decisão,
por cópia digitada, como ofício a ser entregue diretamente ao CRI de Lençóis Paulista, após impressão pelo advogado da autora.
Oportunamente, expeça-se mandado de registro nos termos do artigo 167, inciso I, item 21, da Lei 6.015/73. Cite-se e intime-se
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com as advertências legais. Intime-se. Lençóis Paulista, 18 de dezembro de 2015. Ana Lúcia Graça Lima Aiello, Juíza de Direito
(assinatura digital). - ADV: FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA (OAB 138831/SP), GABRIEL ABIB SORIANO (OAB 315895/SP)
Processo 1016750-56.2014.8.26.0071 - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - SILVIA BATISTA DE OLIVEIRA Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Vistos. Especifiquem as provas
que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na designação de audiência de
tentativa de conciliação. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES MONTANARI (OAB 162929/SP), JOSE CANDIDO MEDINA
(OAB 129121/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CUMULATIVA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO RAMOS DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LOURIVAL MOTA DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000029-44.2015.8.26.0319 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - J.P. - D.A.P. - Advogado Dr. André
Paccola Sasso, tendo em vista nomeação para defender o acusado nestes autos, comparecer em cartório para apresentar
defesa. - ADV: ANDRÉ PACCOLA SASSO (OAB 167055/SP)
Processo 0000550-23.2014.8.26.0319 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - J.P. - W.L.P. - Advogado
Dr. Caio Roberto Alves, providenciar a impressão da certidão de honorários no site do TJSP. - ADV: CAIO ROBERTO ALVES
(OAB 218081/SP)
Processo 0001568-45.2015.8.26.0319 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública
- WASHINGTON LUIZ - - MARCELO DA SILVA - Fls. 170 a 174, juntada as Razões de Apelação. Dr. Benedito Antonio de
Camargo, os autos encontram-se com vista para apresentar as Contrarrazões. - ADV: BENEDITO ANTONIO DE CAMARGO
(OAB 119915/SP), JOAQUIM PAULO CAMPOS (OAB 89034/SP), VICENTE BENTO DE OLIVEIRA (OAB 51974/SP)
Processo 0001982-43.2015.8.26.0319 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins J.P. - V.B.S. - Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mantenho a decisão que o recebeu (fls. 95), por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhe-se os autos de execução provisória da medida aplicada ao adolescente ao Juízo
competente. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Serviço de Entrada e Distribuição de
Feitos Originários e de Recursos da Câmara Especial e Órgão Especial (SEJ 1.2.1.) Palácio da Justiça sala 145, com as devidas
cautelas e homenagens deste Juízo. Anote-se. Intimem-se. - ADV: CAIO ROBERTO ALVES (OAB 218081/SP)
Processo 0003180-18.2015.8.26.0319 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - C.H.M.M. - Subam os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Serviço de Entrada de Autos de Direito Criminal - SEJ 2.1.5, Complexo Judiciário
do Ipiranga, sala 40, com as devidas cautelas e homenagens deste Juízo. Anote-se e intimem-se. - ADV: LUIZ CARLOS
CARMELINO (OAB 77836/SP)
Processo 0003388-02.2015.8.26.0319 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - J.P. - F.A.P.S. - Subam
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Serviço de Entrada de Autos de Direito Criminal - SEJ 2.1.5, Complexo
Judiciário do Ipiranga, sala 40, com as devidas cautelas e homenagens deste Juízo. Anote-se e intimem-se. - ADV: ROBERVAL
JOSE GRANDI (OAB 105181/SP)
Processo 0003966-96.2014.8.26.0319 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P.
- G.S.B. - Tendo o adolescente cumprido integralmente a Medida aplicada merece acolhimento o relatório de encerramento da
Assistente Social, corroborado pelo Representante do Ministério Público na cota de fls. 131. Ante ao exposto, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTA a Medida de Liberdade Assistida imposta ao adolescente Guilherme da Silva
Bento. Proceda-se as comunicações necessárias. - ADV: EDEMIR JOSE CARRIT CONEGLIAN (OAB 119379/SP)
Processo 0004325-12.2015.8.26.0319 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - J.P. - S.P. - D.A.P. - Vistos.
A denúncia de fls. 02-D/04-D já foi recebida às fls. 37. Nas defesas escritas apresentadas não foram, argüidas preliminares
ou exceções. No mais o feito encontra-se em ordem não havendo nulidades ou irregularidades a serem corrigidas. Designo
audiência de início de instrução, debates e julgamento para o dia 02/02/2016 às 16:15h, quando serão os acusados interrogados,
devendo ser intimados os réus, a vítima e as testemunhas de defesa arroladas às fls. 75. Requisitem-se os policiais militares
Agenor Lucas Filho e Márcio Vinicius Silva ao Comandado da Polícia Militar. Anoto que servirá o presente como cópia digitada
de mandado de intimação e ofício requisitório, conforme o caso. Int. - ADV: JOÃO ROGERIO MARRIQUE (OAB 209121/SP),
EVANDRO ROCHA CAMARGO (OAB 183551/SP)
Processo 0004758-50.2014.8.26.0319 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - J.P. - L.G.F.S.L. - Tendo
o adolescente cumprido integralmente a Medida aplicada merece acolhimento o relatório de encerramento da Assistente Social,
corroborado pelo Representante do Ministério Público na cota de fls. 71. Ante ao exposto, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos, JULGO EXTINTA a Medida de Liberdade Assistida imposta ao adolescente Luiz Gustavo Ferreira de Souza Leite.
Proceda-se as comunicações necessárias. - ADV: MARIA CAROLINA BUENO (OAB 202460/SP)
Processo 0005742-97.2015.8.26.0319 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - A.A.P.
- Vistos. Analisando atentamente toda a prova e elementos acostados aos autos, tem-se que deve ser por ora indeferido
o requerimento da defesa do acusado Alexandro Artero Pereira, uma vez que o crime em tese praticado é grave e como
bem salientado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, nenhum fato novo foi trazido ao bojo dos autos que viesse
a modificar o entendimento deste Juízo. Emprego e residência fixas, inexistência de antecedentes criminais, por si só, não
autorizam o deferimento do requerimento defensivo, ressaltando, por fim, que o feito se encontra em fase inicial de instrução
e sequer houve ainda a citação da acusação e notificação para oferecimento da defesa e existe grande possibilidade, em caso
de eventual condenação, de ser-lhe fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A alegação de que o acusado
está acometido de doença e encontra-se afastado de suas funções, não significa que deva deixar o cárcere, pois o Sistema
Carcerário, quando necessário, encaminha os detentos a ambulatórios e hospitais para tratamento e não consta nos autos que o
mesmo necessite de tratamento especializado e contínuo, que justifique sua liberdade. Ademais, ainda se encontram presentes
os elementos ensejadores da manutenção da prisão cautelar, destacando-se a natureza do crime bem como a materialidade do
delito, a qual encontra-se estampada pelo conjunto probatório, diante dos depoimentos até aqui colhidos na fase judicialiforme
e por tais motivos, a manutenção do réu no cárcere torna-se necessária para garantia da ordem pública, bem como visa
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salvaguardar a regular coleta dos elementos probatórios e a garantia da aplicação da lei. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a
pretendida Revogação da Prisão Preventiva requerida em favor de Alexandro Artero Pereira, prosseguindo-se o feito em seu rito
normal. Intimem-se. - ADV: JANETE DA SILVA SALVESTRO (OAB 292781/SP)
Processo 0009037-79.2014.8.26.0319 - Inquérito Policial - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - J.P. - R.L.S.
- Homologo a transação celebrada às fls. 56. Em face do cumprimento da transação penal, segundo comprovante de fls. 58/64,
julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de RODOLFO LUIZ DE SOUZA. P. R. I. C. e arquivem-se os autos.. - ADV: JOAQUIM PAULO
CAMPOS (OAB 89034/SP), GILSON CARLOS AGUIAR (OAB 195537/SP)
Processo 0023076-15.2015.8.26.0071 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000063-32.2014.8.26.0229
- 1ª Vara do Foro Distrital de Hortolândia / SP.) - Justiça Pública - DIEGO HENRIQUE DE FREITAS SOARES - Vistos. Para a
diligência deprecada, designo o dia 25/01/2016 às 14:20h. Oficie-se ao douto Juízo Deprecante, comunicando a data designada
e, se necessário, solicitem-se as cópias faltantes ou que estejam ilegíveis. Requiste-se o Policial Militar Rodrigo Estevam
Moreno Soares ao Comando da Polícia Militar local. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação
ou intimação, bem como ofício, conforme o caso. Intimem-se e, se o caso, requisitem-se. - ADV: KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA
AUGUSTO (OAB 303208/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 14/12/2015
PROCESSO :0006119-68.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2709/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: R.L.B.V.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0000683-79.2015.8.26.0594
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP-Flagr.
: 616/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: DIEGO CRISTIANO DA SILVA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0006117-98.2015.8.26.0319
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 238/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: Bruno Leite do Nascimento
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 15/12/2015
PROCESSO :0006118-83.2015.8.26.0319
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 231/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.R.P.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 16/12/2015
PROCESSO :0006140-44.2015.8.26.0319
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 622/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Marcos Rafael Barbosa
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 17/12/2015
PROCESSO :0006141-29.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 151/2015 - Borebi
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : B.V.O.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0006143-96.2015.8.26.0319
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 4595/2015 - Lençóis Paulista
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AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.P.O.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0006148-21.2015.8.26.0319
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 4879/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: I.P.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0006147-36.2015.8.26.0319
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 620/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.C.Z.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0006149-06.2015.8.26.0319
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
IP
: 535/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.E.S.
VARA:3ª VARA CUMULATIVA
PROCESSO :0006160-35.2015.8.26.0319
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 4883/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: O.F.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA EM 18/12/2015
PROCESSO :0006166-42.2015.8.26.0319
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 423/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.F.E.I.C.C.A.C.T.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0006167-27.2015.8.26.0319
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 571/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.R.L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0006169-94.2015.8.26.0319
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 15/2015 - Borebi
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.A.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0006168-12.2015.8.26.0319
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 434/2015 - Lençóis Paulista
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.F.L.
VARA:1ª VARA

LIMEIRA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LIMEIRA EM 11/01/2016
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PROCESSO :0000340-95.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Leonardo da Silva Lavoura
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000123-35.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wender Ronan de Souza
ADVOGADO : 106041/SP - Heitor Marcos Valerio
REQDO
: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000127-72.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Camila Murari
ADVOGADO : 278710/SP - Aparecida Suzete Calça Vieira
REQDA
: Adrea Mazzeo Ghiggi
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000339-13.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Junior Cesar Gregorio
RECLAMADO : Casa das Calcinhas Comercio Lingerie Lt
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000128-57.2016.8.26.0320
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Alcides Miranda
ADVOGADO : 323004/SP - Elis Fernanda da Silva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000342-65.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Leonardo da Silva Lavoura
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000129-42.2016.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Rosangela Aparecida Pim Fernandes
ADVOGADO : 212923/SP - Daniela Gullo de Castro Mello
EXECTDA
: Ana Paula Ferreira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000130-27.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Carlos de Campos
ADVOGADO : 278710/SP - Aparecida Suzete Calça Vieira
REQDA
: Vastir de Moura Silva Rosa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000131-12.2016.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO J SAFRA S/A
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDA
: Karina Monize de Oliveira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000344-35.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Silvia Helena Pereira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000132-94.2016.8.26.0320
:MONITÓRIA
: IBE - Business Education de São Paulo Ltda
: 185967/SP - Simone Carolina Lopes de Farias
: Benedito Fernando Dário
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000345-20.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : C.B.S.
RECLAMADA : K.F.B.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000347-87.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Anderson Aragão
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000348-72.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
RECLAMADO : Elisangela Bescaino
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000133-79.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.B.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: M.B.J.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000350-42.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : L.F.M.
RECLAMADO : R.G.M.J.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000351-27.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Francisco de Nobrega Pio
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000135-49.2016.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 84206/SP - Maria Lucilia Gomes
REQDA
: Thamires Vieira da Silva
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000355-64.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Patrícia da Silva
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000354-79.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : I.C.C.
RECLAMADO : A.C.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000136-34.2016.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: S R Spreafico Morelato EPP
ADVOGADO : 337331/SP - Renato Azenha Defavari
EXECTDA
: Ana Carolina Rossini Perriello
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000358-19.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Marcelo Menconi
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0000353-94.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : BOBICE CONSULTORIA EMPRESARIAL
RECLAMADO : ESTAMPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000137-19.2016.8.26.0320
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: R.T.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: L.R.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000138-04.2016.8.26.0320
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.R.A.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000363-41.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : BOBICE CONSULTORIA EMPRESARIAL
RECLAMADO : Hilda Pacheco da Silva - ME
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000357-34.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Beatriz Bragoto de Barros Pareja
RECLAMADO : Banco Itauleasing S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000366-93.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
RECLAMADO : Francisco Ivam M. Chagas
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000364-26.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D.W.B.
RECLAMADO : A.S.B.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000367-78.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : BOBICE CONSULTORIA EMPRESARIAL
RECLAMADO : Fegmaq Industria e Comércio Ltda Me
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000139-86.2016.8.26.0320
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A.L.N.G.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: J.A.G.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000362-56.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARCOS PAULO BATISTA
RECLAMADO : BANCO SANTANDER - LIMEIRA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000369-48.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : BOBICE CONSULTORIA EMPRESARIAL
RECLAMADO : Brigatto Joias Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000140-71.2016.8.26.0320
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: Valquíria Célia Francisco de Miranda
ADVOGADO : 344630/SP - Anna Paula Grossi
AUTHERANÇA : ANTONIO FRANCISCO
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VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000370-33.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Airton de Melo Pereira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000372-03.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RENATA APARECIDA DA SILVA BATISTA
RECLAMADO : BANCO SANTANDER - LIMEIRA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000141-56.2016.8.26.0320
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: I.A.M.S.
ADVOGADO : 263514/SP - Rodrigo Aparecido Matheus
REQDO
: A.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000374-70.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Simao Tadeu Rodrigues de Lima
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000373-85.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose Luis Cabrini
RECLAMADO : Guilherme Alves Taveira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000371-18.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D.V.O.
RECLAMADO : J.O.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000377-25.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Valter Amancio Julio
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000142-41.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ari Aparecido Guarda
ADVOGADO : 272888/SP - Giovanni Frasnelli Gianotto
REQDO
: Medical Cooperativa Assistencial de Limeira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000376-40.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : BOBICE CONSULTORIA EMPRESARIAL
RECLAMADO : Nutr’s Refeições Coletivas Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000134-64.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Renato Meirelles Alves de Carvalho
ADVOGADO : 343227/SP - Antonio Rodrigo Schalch Ferreira
REQDO
: Luis Gustavo Meira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000378-10.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Angelica do Nascimento Ferreira
RECLAMADA : SKY HD TV
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0000383-32.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : BOBICE CONSULTORIA EMPRESARIAL
RECLAMADO : Trvj Indústria e Comércio Oxicorte Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000380-77.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Roberto Lopes Torres
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000041-04.2016.8.26.0320
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REPRESENTANTE
: José Antônio Pitoli
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXEQTE
: Pedro Pitoli
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000381-62.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : K.S.S.
RECLAMADA : K.K.S.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1013772-04.2015.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 74968/SP - Claudemir Colucci
EXECTDO
: Andreia Luciana Pinto Atacados Epp
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000384-17.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Carlos Andre Costa Moreira
RECLAMADO : Pag Seguro - Uol
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000385-02.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Gilson Zambar
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000386-84.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.S.F.S.
RECLAMADO : O.F.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000388-54.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ezir Alves de Souza
RECLAMADO : OI MÓVEL
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000390-24.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
RECLAMADO : João Alberto Faveri
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000391-09.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.F.A.M.
RECLAMADO : M.L.M.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE

:1000144-11.2016.8.26.0320
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE
: Ana Carolina Barbosa
ADVOGADO : 163887/SP - Alessandro Cirulli
REQDO
: Parque Los Alpes Incorporações Spe Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000392-91.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
RECLAMADO : Donizete Aparecido Nogueira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000394-61.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.P.A.M.
RECLAMADO : M.L.M.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000398-98.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Donizete Aparecido Nogueira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000396-31.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.S.V.
RECLAMADO : A.S.V.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000399-83.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Y.S.R.
RECLAMADO : B.C.R.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000402-38.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Marcos Carazatto Gimenes
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000401-53.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Daniele Cristine Baldessim
RECLAMADO : Claro S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000145-93.2016.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: M.P.E.S.P.
REQDA
: R.A.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000146-78.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.N.S.M.
ADVOGADO : 274113/SP - Lucas de Araujo Feltrin
REQDO
: M.L.
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000147-63.2016.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REPRESENTANTE
: M.A.S.
ADVOGADO : 91218/SP - Jose Roberto Rodrigues dos Santos
EXEQTE
: S.L.O.
ADVOGADO : 91218/SP - Jose Roberto Rodrigues dos Santos
EXECTDO
: R.S.O.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000418-89.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
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ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Leotânia Fátima Novello
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000422-29.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Silvana Bertho
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000143-26.2016.8.26.0320
CLASSE
:OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
REQTE
: Noides Del Bel Coletta
ADVOGADO : 217541/SP - Saula de Campos Pires Del Bel
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000426-66.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Olyntho Bertin
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000416-22.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Angela Aparecida da Silva
RECLAMADO : Banco Santander
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000420-59.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edmilson Ribeiro da Silva
RECLAMADO : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000424-96.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Claildon Romualdo da Silva
RECLAMADA : Sueli de Almeida Santos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000427-51.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Joaquim Rodrigues Campos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000428-36.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : O.M.
RECLAMADA : L.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000430-06.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.G.B.
RECLAMADO : R.D.S.B.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000431-88.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Joaquim Rodrigues de Campos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000432-73.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : C.A.S.F.
RECLAMADO : D.M.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0000434-43.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Onivaldo Perissotto
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1013035-98.2015.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: B.S.
ADVOGADO : 73573/SP - Jose Eduardo Carminatti
REQDO
: L.M.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000148-48.2016.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: I.
ADVOGADO : 279690/SP - Tiago Carreira
REQDO
: O.V.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000437-95.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Antonio Euphrosino
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000435-28.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Elizeu Aparecido de Paula
RECLAMADO : Jorge Carlos de Souza
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000438-80.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D.A.C.
RECLAMADA : A.B.M.C.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000429-21.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Emilio Carlos Marangon
RECLAMADO : SASSI IMÓVEIS LTDA.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1012786-50.2015.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 126837/SP - Ademar Bezerra de Menezes Junior
EXECTDO
: Santos Junior Brinquedos e Presentes Ltda.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1013698-47.2015.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: M.S.S.
ADVOGADO : Helio Brito Pedrosa Lyra
REQDO
: J.B.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000439-65.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Abdalla Dib João
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000149-33.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Patricia Failla Carneiro
ADVOGADO : 233929/SP - Patricia Failla Carneiro
REQDO
: Sky Brasil Serviços Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1000150-18.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Celina Maria Barbosa
ADVOGADO : 78122/SP - Bonerji Ivan Osti
REQDO
: Fábio Roberto da Silva Vieira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000442-20.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
RECLAMADO : Dario Luiz Campiolo
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000445-72.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Associação dos Amigos do Parque Egisto Ragazzo (AAPER)
ADVOGADO : 153040/SP - Israel Faiote Bittar
RECLAMADO : Luiz Antonio Leite de Oliveira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000444-87.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Renato da Silveira
RECLAMADO : NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000443-05.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vagner Ferreira da Silva
RECLAMADO : Sergio Luis Kempe
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000441-35.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Cesar Martiniano da Silva
RECLAMADA : Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000151-03.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Mario Cezar Santos
ADVOGADO : 107528/SP - Beatriz Carneiro Ferreira Fernandes
REQDO
: Odontofácil - S. C. S. Clínica Odontológica Eireli - ME
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000152-85.2016.8.26.0320
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.
ADVOGADO : 292032/SP - Ibere Ricardo Januario Evangelista
REQDO
: Elisângela Machado de Araújo Giorgetti - Me
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000153-70.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Horizonte Jr Logística e Transportes Ltda Me
ADVOGADO : 361727/SP - Kelly Cristina Raymundo
REQDO
: Aliança Negócios Imobiliários Ltda.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000154-55.2016.8.26.0320
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Jr Terra Administradora de Imóveis Ltda.
ADVOGADO : 139373/SP - Eliseu Daniel dos Santos
REQDO
: Floratta Comercio de Cafe Ltda.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000155-40.2016.8.26.0320
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: V.D.M.
ADVOGADO : Leovegildo Rodrigues de Souza Junior
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:0000451-79.2016.8.26.0320
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE
: Camila Alves de Meireles
REQDO
: BENEDITO DELGADO FILHO
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000156-25.2016.8.26.0320
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REPRESENTANTE
: N.M.M.
ADVOGADO : 92771/SP - Tania Maria Ferraz Silveira
EXEQTE
: D.M.S.
ADVOGADO : 92771/SP - Tania Maria Ferraz Silveira
EXECTDO
: J.B.S.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000459-56.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marilene de Sousa
RECLAMADO : Raul
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000452-64.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: GERSON LIMA DE SOUZA
REQDO
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000157-10.2016.8.26.0320
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Marcio Augusto Modenez
ADVOGADO : 168911/SP - Fabio Colognesi Braga
REQDO
: Caio Cesar Goes São João
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000158-92.2016.8.26.0320
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: S.L.G.
ADVOGADO : 351487/SP - André Ticianelli Azank
REQDO
: H.G.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000453-49.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: GUSTAVO ANTONIO DE SOUSA
REQDO
: EDESP EDITORA DE GUIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000460-41.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Nair Aparecida Barbosa
RECLAMADO : Banco BMG S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000461-26.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edson de Julio
RECLAMADO : Tim Celular S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000159-77.2016.8.26.0320
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Aureo Tank Junior
ADVOGADO : 168911/SP - Fabio Colognesi Braga
REQDO
: SS Distribuidora de Equipamentos Industriais Ltda Me
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000462-11.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose Avelino
RECLAMADO : Osvaldo Cardoso Moura
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO

:0000454-34.2016.8.26.0320
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Jefferson Rodrigo Victorelli
: COLCHÕES APOLO SPUMA LTDA
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VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000463-93.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.C.B.
RECLAMADA : J.M.R.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000160-62.2016.8.26.0320
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: J.S.F Transportes Rodoviarios Ltda. ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000161-47.2016.8.26.0320
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Rio Verde Engenharia e Construções Ltda
ADVOGADO : 212923/SP - Daniela Gullo de Castro Mello
REQDO
: Auto Center Limeira Ltda - Me
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000464-78.2016.8.26.0320
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ricardo Rafael da Silva
RECLAMADO : NET
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1014542-94.2015.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Carlos Martin
ADVOGADO : 351087/SP - Cristiane Gueiros de Sales
REQDO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000455-19.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marco Antonio Correa
REQDA
: SUELI LOPES
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000162-32.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Francisco Carlos Athayde Bragiola
ADVOGADO : 142887/SP - Aurea Verdi Godinho
REQDA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000163-17.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Joadri Representações Comerciais Sc Ltda.
ADVOGADO : 105185/SP - Walter Bergstrom
REQDO
: Triches Ferro e Aço Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000164-02.2016.8.26.0320
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: C.E.P.O.
ADVOGADO : 259038/SP - Audrey Liss Giorgetti
VARA:1ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2016
Processo 1010658-91.2014.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - O.A.C. - M.D.C. - Informe a ré a qualificação
completa da testemunha Tânia (fls. 145/146) nos termos do artigo 407, do CPC, no prazo improrrogável de 3 dias, sob pena
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de preclusão. No silêncio, aguarde-se a audiência designada. Intime-se. - ADV: REGINA CELIA RENNAR DE ARAUJO (OAB
142676/SP), APARECIDA SUZETE CALÇA VIEIRA (OAB 278710/SP), ANDRE LUIS ZIMBRES (OAB 340981/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2016
Processo 0007905-47.2015.8.26.0320 (processo principal 1002423-04.2015.8.26) - Exceção de Incompetência - Prestação
de Serviços - Eurometall Indústria de Cabos e Fundidos Ltda. - De Angelis Gomes Serviços e Manutenção de Máquinas SC
Ltda. - ME - Vistos. Arquive-se. Intime-se. - ADV: LUIZ FRANCISCO LIPPO (OAB 107733/SP), MARCO ANTONIO BOSQUEIRO
(OAB 91119/SP)
Processo 1000017-73.2016.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Gustavo
Rubens Venuso Galli e outro - Apensem-se à medida cautelar mencionada na inicial. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da
ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro a
entrega em cartório, da mídia indicada no item i de fls. 22, observando-se os termos legais. Intime-se. - ADV: DANTE FRASNELLI
GIANOTTO (OAB 357925/SP)
Processo 1000077-46.2016.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu
para, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida,
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade
do bem imóvel objeto da alienação fiduciária. O devedor deve apresentar resposta após a execução da liminar, no prazo de
quinze dias (Art. 3º § 3o do DL 911/69), sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que
segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a
favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Se o bem não for encontrado ou
não se achar na posse do devedor, diga a parte autora se pretende a conversão em ação executiva (desde que ela tenha título
executivo), na forma do Art. 4o do DL 911/69, devendo, se o caso, emendar a inicial, alterar o valor da causa e recolher eventual
custa faltante, tudo sob pena de extinção. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em caso de obstrução
da ordem judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/
SP)
Processo 1000080-98.2016.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Ademar Pereira - Ademar
Pereira - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285
do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: ADEMAR PEREIRA (OAB 103463/SP)
Processo 1000101-74.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Josias de
Araujo - Defiro a gratuidade processual ao exequente. Cite-se e intime-se os devedores a efetuarem o seu pagamento do valor
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% do débito, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: JOSE ROBERTO
RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 91218/SP)
Processo 1000279-91.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Eletrodomésticos
Pinheiro Indústria e Comércio Ltda. - ERNANDES BARNABÉ DA SILVA e outros - Vistos. Indefiro a solicitação de fls. 201/202,
pois não se encontra previsto no rol do artigo 265 do CPC. Além disso, o não cumprimento da carta precatória ensejaria em
eventual alegação de nulidade em uma possível citação editalícia. Assim, providencie a autora a distribuição da carta precatória.
Prazo: 5 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: RUDOLF DE LIMA GULDE (OAB 31300/PE), DANIELA GULLO DE
CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 1000433-75.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - No prazo de 05 dias, recolha o autor as custas para as pesquisas requeridas, sob pena de extinção do feito. Intime-se. ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)
Processo 1000518-61.2015.8.26.0320 - Exibição - Processo e Procedimento - TEREZINHA PEREIRA LIMA - - SANDRA
LIMA RIOS ZAMBUZI e outro - BANCO ITAU S/A - - BANCO BRADESCO S/A - - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Vistos.
Considerando que o Banco Bradesco apresentou os documentos de fls. 120/133, sem manifestação da parte interessada,
determino a remessa dos autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CARLA
REIS DE OLIVEIRA (OAB 202399/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), REGINALDO CAGINI (OAB
101318/SP)
Processo 1001070-26.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Simone Sabino Queiros
Barbosa - Certifico e dou fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de recurso. - ADV: CESAR HENRIQUE
CASTELLAR (OAB 202791/SP)
Processo 1001292-91.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Eleni Ollandin Faldin e outro
- Vistos. Fls. 117/131: Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se sua decisão. Cumpra o cartório com urgência, a decisão de
folhas 133, expedindo-se mandado para devolução dos móveis e equipamentos que se encontram no imóvel locado, observandose que as custas ficarão a cargo da agravante Transit do Brasil SA. Aguarde-se o prazo para apresentação de defesa, tendo
em vista que a requerida deu-se por citada conforme procuração juntada aos autos em 15.12.2015 (fls. 103). Intime-se. - ADV:
DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 1001394-16.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Cláudio Rogerio Barbosa de Moraes Fls. 73: Para regularização da representação processual, juntando a procuração. Fica dispensada a intimação do réu revel.
Confeccione o cartório minuta de penhora “on line” pelo sistema Bacenjud, após o recolhimento das custas pertinentes. Restada
infrutífera a penhora, indique o exequente bens em nome do devedor no prazo de quinze dias. No silêncio, ao arquivo, ficando
suspensa a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. - ADV: JOÃO ALBERTO FLORINDO DA
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SILVA (OAB 260852/SP), ANDRÉ TICIANELLI AZANK (OAB 351487/SP)
Processo 1001511-07.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Locação de Móvel - Roberto Mantovani Filho - Certifico
e dou fé haver decorrido in albis o prazo para pagamento (475-J). - ADV: TORQUATO DE GODOY (OAB 57018/SP), TICIUS
GODOY (OAB 253494/SP)
Processo 1002123-42.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MJ Comércio de Produtos Siderúrgicos
Ltda - Vistas dos autos ao executado para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a petição do exequente, informando acordo e
pedido de extinção. (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA (OAB 154338/SP)
Processo 1002415-61.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - TIAGO DIAS GUZZI - Certifico e
dou fé haver decorrido in albis o prazo para pagamento (475-J). - ADV: SAMARA DIAS GUZZI (OAB 258297/SP)
Processo 1002423-04.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - De Angelis Gomes Serviços e
Manutenção de Máquinas SC Ltda. - ME - Eurometall Indústria de Cabos e Fundidos Ltda. - Às partes para manifestaremse quanto ao laudo apresentado. - ADV: MARCO ANTONIO BOSQUEIRO (OAB 91119/SP), LUIZ FRANCISCO LIPPO (OAB
107733/SP)
Processo 1002725-33.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vanderlei
Bischof - Junior Roberto Martins da Silva - Ficam exequente e executado intimados da penhora. - ADV: DIEGO JURGENSEN
(OAB 277432/SP), ANGELA MORGANA GOMES DA COSTA DUTRA (OAB 256233/SP)
Processo 1003039-76.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - Fls. 71: Nada a apreciar, porque o mandado foi encaminhado para o setor competente.
Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1003308-52.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT S/A - Tendo em
vista a certidão de fls. 64, diga o interessado em termos de prosseguimento. - ADV: JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB
169674/SP)
Processo 1003789-78.2015.8.26.0320/01 (apensado ao processo 1003789-78.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Liminar - Júlio César da Silva - Serasa S.a. - parte manifestar-se quanto ao depósito realizado. - ADV: ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), NIVALDO NERES DE SOUSA, LUCIANA RICCI DE OLIVEIRA ROSA (OAB 262254/SP)
Processo 1003914-46.2015.8.26.0320 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Maria Brasilina Cordasso Ferraz - Neide Oliveira Silva - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para pagamento
(475-J). - ADV: BONERJI IVAN OSTI (OAB 78122/SP), HELIO BRITO PEDROSA LYRA
Processo 1004175-11.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade - Damião
José dos Santos - Para o autor se manifestar sobre o resultado NEGATIVO da carta (AR) de citação/intimação. - ADV: GABRIELA
AMORE (OAB 361647/SP)
Processo 1004300-13.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - COOPERATIVA
DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO SICREDI UNIÃO PR/SP - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/048061-6 dirigi-me ao endereço:
Rua Alaor Custódio de Oliveira, 114 - Pq. São Bento - Limeira, e aí sendo, procedi a citação de RENATO BINDILATTI LEITE
DE BARROS e de MARIA RODRIGUES DE MIRANDA LEITE DE BARROS, que tomando conhecimento do inteiro teor deste
mandado, aceitaram a contrafé que lhes ofereci e exararam nota de seus cientes no aditamento. Após decorrido o prazo legal,
retornei ao endereço acima mencionado, onde a parte executada informou não ter efetuado o pagamento do débito nem nomeado
bens a penhora, alegando não possuir bens penhoráveis que garantissem o valor da dívida, sendo assim, passo a solicitar ao
credor que indique bens dos devedores à penhora, permitindo assim o integral cumprimento deste mandado. O referido é
verdade e dou fé. “Publicado para acerto do sistema”. - ADV: VANESSA VIEIRA QUILES (OAB 295985/SP)
Processo 1004300-13.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - COOPERATIVA DE
CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO SICREDI UNIÃO PR/SP - FOI PROFERIDA DECISÃO NOS AUTOS
DE EMBARGOS “1000382-64”, COM O SEGUINTE DISPOSITIVO: “Ante todo o exposto, julgo IMprocedentes os embargos
interpostos e resolvo o mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno
os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados
em 15% do valor atualizado da execução. Certifique-se nos autos principais. P.R.I.C. - ADV: VANESSA VIEIRA QUILES (OAB
295985/SP)
Processo 1004488-69.2015.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução D&R Tecnologia Em Vidros e Aluminio Ltda. e outros - Andreza Cristina Bozza - Me - Certifico e dou fé haver decorrido in albis
o prazo para pagamento (475-J). - ADV: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 149891/SP), DANIEL MARQUES DOS
SANTOS (OAB 264811/SP), ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA BRIZOLA (OAB 145619/SP), EDILAINE CRISTINA RATEIRO (OAB
343711/SP)
Processo 1004632-43.2015.8.26.0320 - Monitória - Compra e Venda - Metalúrgica Monte Castelo Ltda - T B Dalfre Ltda
Epp - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja beneficiário da justiça gratuita, o recorrente deverá efetuar
o pagamento da importância de R$ 263,92, equivalente a 2 % sobre o valor da condenação, como preparo de apelação, a ser
recolhida na Guia GARE, Código 230-6. - ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), FELIPE SCHMIDT ZALAF (OAB
177270/SP), TANAUA DA ROSA HLAVAC FONTANA (OAB 78858/RS), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 1004746-79.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Nelcia
Regitano de Lima - Banco do Brasil SA - Diante do exposto, rejeito a impugnação e JULGO EXTINTA a presente execução, nos
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento em favor da
exequente, no montante indicado a fls. 92 e seus acréscimos. Custas, ao final, pelo executado. Não são devidos honorários em
relação à impugnação rejeitada (Súmula 519 do STJ). Regularize o cartório o pólo ativo da ação, excluindo a pessoa de Matheus
Pinarelli de Lucca. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: FABIANA CYNTIA SIMÕES (OAB 181389/SP), ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), CAROLINA FERREIRA DO VAL (OAB 339355/SP), IVAN CARLOS DE ALMEIDA (OAB 173886/SP)
Processo 1005160-77.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - José Ferrari
Rossi e outros - Estamparia de Metais Rossi - Para se manifestar sobre o cálculo do contador. - ADV: JOSE CARLOS PAZELLI
JUNIOR (OAB 144082/SP), CATIA REGINA DALLA VALLE ORASMO (OAB 131176/SP), TATIANE DALLA VALLE, DARCY
DESTEFANI (OAB 35808/SP), RODRIGO LUTERO ASBAHR (OAB 309509/SP)
Processo 1005221-35.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Valentina
Aparecida Zamoner Neves - Banco do Brasil S/a. - Vistos. VALENTINA APARECIDA ZAMONER NEVES ajuizou a presente ação
para o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública movida pelo IDEC, que tramitou pela 6ª VFP da
Capital, já transitada em julgado, e que reconheceu o direito dos poupadores à aplicação, no mês de janeiro de 1989, do
percentual de 42,72%. O BANCO DO BRASIL S/A apresentou impugnação a folhas 40/59: pediu a concessão de efeito
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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suspensivo; a ilegitimidade ativa da exequente; a prescrição da execução individual; limitação subjetiva da sentença coletiva; a
necessidade de citação do réu nos termos do artigo 475-E do CPC; a diferença da correção monetária para janeiro de 1989 é de
20,36%; a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; os juros moratórios são contados a partir da citação para
pagamento nas ações executivas individuais e são de 0,5%; não incidência de juros remuneratórios; a exclusão de outros
expurgos inflacionários; e não condenação aos honorários advocatícios; excesso de execução. Houve manifestação da
exequente. É o relatório. Decido. De início, registro que o depósito realizado pelo executado, a fls. 79, é intempestivo. O AR
comprovando a citação do banco foi juntado em 29/06/2015 (fls. 39), enquanto o executado veio a realizar o depósito apenas
em 14/08/2015; portanto, após findo o prazo estabelecido no artigo 475-J do CPC. No entanto, a impugnação deve ser analisada,
pois, segundo entendimento do STJ, o prazo para seu oferecimento inicia-se com o depósito da dívida: “O prazo para
oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença tem início na data do depósito da dívida incontroversa, na hipótese
em que a parte executada garante o juízo mediante depósito judicial em dinheiro, ou na data da intimação do executado nos
termos do art. 475-J, § 1º, do CPC, quando não houver depósito voluntário do devedor”. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº
1.418.654. Não há que se falar em efeito suspensivo à impugnação, porque ausente o perigo de dano grave ao executado.
Também não cabe a suspensão do processo com base no REsp n. 1.370.899 e n. 1.391.198; ambos já foram julgados pelo C.
STJ. Vale dizer ainda que as decisões superiores proferidas em outros processos (pela suspensão) estão mais relacionadas à
fase recursal, não impedindo o trâmite no primeiro grau de jurisdição. Não há necessidade de prévia citação do Banco do Brasil
para a liquidação de sentença, nos termos do artigo 475-E do Código de Processo Civil, porque, para a apuração do valor
devido, o caso exige meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 475-B do CPC. Da mesma forma, não é necessária a
liquidação da sentença da ação coletiva, porque, como mencionado, eventual crédito poderá ser obtido mediante simples
cálculos. No que concerne ao Recurso Extraordinário nº 573.232, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, o
C. Supremo Tribunal Federal entendeu que, nas ações coletivas propostas por entidades associativas, apenas os associados
que tenham outorgado autorização expressa para sua propositura poderiam executar o título judicial. Porém, naquele processo
não se cuida de relação de consumo, e sim de interesse exclusivo e específico de membros do Ministério Público em relação à
gratificação eleitoral. Portanto, os casos são diferentes e não se equiparam (vide TJSP - AI 2094081-19.2014.8.26.0000, rel.
HENRIQUE NELSON CALANDRA). A exequente possui legitimidade ativa, podendo propor a ação em seu próprio domicílio,
independentemente de ser associada do IDEC. Cito precedente do C. STJ sobre caso semelhante: AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989
(PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil
coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva
no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por
força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível
da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. REsp 1391198, rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 02/09/2014. Também rejeito a tese sobre a prescrição. Ficou definido que é de cinco anos o prazo prescricional
para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, a ser
contado do trânsito em julgado (STJ - REsp n. 1.273.643, rel. MINISTRO SIDNEI BENETI). No caso concreto, não decorreu tal
prazo, inclusive quanto aos juros. Nos autos da ação civil pública da 6ª VFP da Capital, ficou decidido que o poupador, com
caderneta de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, tem direito ao índice de 42,72%. A certidão do
processo está a fls. 20/ss. Os extratos das poupanças estão a fls. 16/19. Além da prova documental, o banco não negou o
crédito da poupadora. Nada a deliberar quanto aos índices de 10,14% ou 18,3539% para o mês de fevereiro de 1989, com
crédito em março. A aplicação da tabela prática do TJSP já atualiza o crédito de forma correta. Aqui, os juros remuneratórios são
devidos. Vejamos: Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de poupança.
Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. TJSP AI
2094081-19.2014.8.26.0000, rel. HENRIQUE NELSON CALANDRA, 27/4/2015. Tendo em vista o julgamento do C. Superior
Tribunal de Justiça no REsp. 1.370.899/SP e no REsp. 1.361.800/SP, declarou-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Já a atualização monetária deverá ser
feita pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesse sentido: TJSP Ap. n. 0003416-72.2012.8.26.0319,
Relator(a): AFONSO BRÁZ. A jurisprudência permite ainda a inclusão dos índices de planos posteriores na conta: “Cadernetas
de poupança - Expurgos inflacionários - Planos Bresser e Verão - Fase de cumprimento de sentença - Não ofende a coisa
julgada a inclusão de índices de correção monetária relativos a expurgos inflacionários de planos governamentais posteriores
(no caso, os Planos Collor I e II) na conta de liquidação de sentença, conforme precedentes do STJ (AgRg no REsp 103065/PR
; AgRg no REsp 1074013/SP ; AgRg no Ag 722207/RJ) Incidência de multa de 10% (art. 475-J do CPC) - Honorários de advogado
- Embora a Lei 11.232/05 seja omissa, a fixação da verba honorária na fase de cumprimento de sentença decorre do princípio da
causalidade, com fundamento no § 4º, do artigo 20 do CPC. Isto porque o advogado continua a exercer o seu trabalho, ante a
resistência do devedor em cumprir a obrigação consubstanciada no título judicial. Afastada a extinção do feito nos termos do art.
794, I, do CPC. Recurso provido”. TJSP Ap. 1774239420078260100, rel. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, 7/5/2012. Os
honorários advocatícios são cabíveis em fase de execução do julgado, fixando-os em 10% do crédito e já incluídos na conta
inicial da credora. Deverá ainda ser aplicada a multa do art. 475-J do CPC, porque, conforme retro analisado, o depósito é
intempestivo. No que concerne ao alegado excesso de execução, o cálculo realizado pela contadoria do juízo mostra que o valor
apresentado pela exequente a fls. 16/19 está correto. Diante do exposto, rejeito a impugnação, devendo as partes apresentar
novo cálculo atualizado com a inclusão da multa aplicada e descontado o valor depositado. Após, à contadoria para conferir,
voltando para decisão. Custas, ao final, pelo executado. Não são devidos honorários em relação à impugnação rejeitada (Súmula
519 do STJ). Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP),
DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR (OAB 72110/
SP)
Processo 1005653-54.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

443

Crédito, Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja beneficiário da justiça
gratuita, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 248,67, equivalente a 2 % sobre o valor da causa
atualizado, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6. “Publicado para acerto do sistema”. - ADV:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/
SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 1005653-54.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de
recurso. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 1005760-35.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - NARCISA BOZZA e outro - A
cata de adjudicação encontra-se disponível em cartório para ser retirada pela parte interessada. - ADV: ELISEU DANIEL DOS
SANTOS (OAB 139373/SP)
Processo 1005906-76.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - TALITA ALVES SENA - SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Recebo o recurso interposto pelo executado, a fls. 161/168, em seu duplo efeito.
Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. - ADV: RENATO TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 115762/SP), BRUNO DE ASSIS SARTORI (OAB 349831/SP)
Processo 1006115-11.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - C.R.A.L. Empreendimentos
e Participações Ltda - C P Favero Comércio de Artigos Opticos Me - Diante do trânsito em julgado, digam os interessados em
prosseguimento, no prazo de 10 dias. No silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: RAFAEL MARTINELLI LEITE (OAB 313487/SP),
CINTIA PAULA FAVERO (OAB 304798/SP)
Processo 1006201-79.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Paulo Levy
Junqueira Villela e outro - Banco do Brasil S/a. - Vistos. Fls. 214/225: Nada a apreciar, tendo em vista que não houve prolação
de sentença nestes autos. Remeta-se o processo à Contadoria, conforme decisão de folhas 212. Intime-se. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), MARIA
ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1006607-03.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - Diante do trânsito em julgado da sentença, manifestem-se os interessados. No silêncio, ao
arquivo. Intime-se. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1006682-76.2014.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Santander Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. O autor, embora devidamente intimado, não trouxe aos autos, o novo endereço da requerida
para sua citação ou a taxa para pesquisa junto ao sistema Bacen Jud e Info Jud, conforme publicação de fls. 82. Dessa forma,
julgo extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, IV do CPC. Ressalto que a extinção não se dá por falta de andamento
e sim pela falta de apresentação de novo endereço da parte ré ou o recolhimento da taxa para fins de pesquisa de endereço
junto aos sistemas Bacen Jud e Info Jud. Não há custas em aberto. Arquivem-se. P.R.I. - ADV: REGINA APARECIDA SEVILHA
SERAPHICO (OAB 147738/SP)
Processo 1007311-16.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - Para
o interessado manifestar-se sobre o resultado das pesquisas. - ADV: ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/
SP)
Processo 1007640-28.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Antonio Cunha Canto
- Vistos. Tendo em vista que até a presente data não houve retorno do AR expedido com a carta de citação de folhas 46/47,
reitere-se o ato, com urgência. Fls. 54/57: Ciência ao autor. Intime-se. - ADV: JANSEN CALSA (OAB 351172/SP), MARCOS
PAULO SCHINOR BIANCHI (OAB 341065/SP)
Processo 1007819-93.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - P.F.B. - Tendo
em vista a certidão de fls. 79, diga o interessado em termos de prosseguimento. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB
76940/SP), CECILIA COSTA DO AMARAL ALMEIDA (OAB 300946/SP)
Processo 1008111-44.2015.8.26.0320 - Monitória - Compra e Venda - White Martins Gases Industriais Ltda. - Manifeste-se a
parte sobre a Carta A. R. NEGATIVA, no prazo legal. - ADV: GUILHERME PALANCH MEKARU (OAB 196261/SP)
Processo 1008228-35.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vanildo Benedito
da Silva - Vistos. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a solução do agravo de instrumento
interposto. Intime-se. - ADV: JULIANO SPINA (OAB 226981/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/
SP), DANIEL BOSO BRIDA (OAB 195509/SP)
Processo 1008744-89.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Fundação dos Economiários Federais
- FUNCEF - Para o interessado manifestar-se sobre o resultado da pesquisa. - ADV: CLAUDIO CARVALHO ROMERO (OAB
23516DF), RENATA MOLLO DOS SANTOS (OAB 179369/SP)
Processo 1008771-38.2015.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Bancários - Gilberto de Lião - Vistos. Recebo o recurso
interposto pelo requerente, a fls. 43/55, em seu duplo efeito. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não houve citação.
Subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: MARCELO SAES DE NARDO (OAB 126448/
SP)
Processo 1008788-74.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Transportadora Contatto
Ltda. - Daft Transportes de Cargas Ltda. Me - - Davi Rodrigues Diniz Couto e outro - Para as partes manifestarem-se sobre o
laudo apresentado. - ADV: REGINALDO SILVA NETO (OAB 106953/MG), ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO (OAB 156894/
SP), BRUNA GIRARDI (OAB 339345/SP)
Processo 1008838-03.2015.8.26.0320 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos.
Fls. 145/146: Defiro o desentranhamento do mandado para citação do requerido na pessoa do representante legal e nos
endereços informados às folhas 145. Prazo para recolhimento da diligência: 10 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV:
AIRES VIGO (OAB 84934/SP)
Processo 1009416-63.2015.8.26.0320 - Monitória - Espécies de Contratos - Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Médico
- Para o interessado manifestar-se sobre o resultado da pesquisa. - ADV: BRUNA MARCHIONE DIAS CUNHA PITELLA (OAB
240923/SP)
Processo 1010062-73.2015.8.26.0320 - Embargos à Execução - Obrigações - Bonzanino Equipamentos Industriais Ltda.
- Krominox Aços e Metais - Certifico e dou fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de recurso. - ADV:
ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES FONSECA (OAB 218530/SP), CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA (OAB 216271/SP)
Processo 1010098-18.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Starplast Participações
Ltda. - Serasa SA - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja beneficiário da justiça gratuita, o recorrente
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deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 106,25, equivalente ao mínimo da Tabela de Custas do Estado de São Paulo,
como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB
212923/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 1010166-02.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC - Manifestar-se sobre o Ofício do DETRAN juntado a fls. 208/210. - ADV: ROBERTO
MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP), DENISE LOMBARD BRANCO (OAB 87281/SP)
Processo 1010279-19.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Edvaldo
Bovo Ragonha - - Edmilson Bovo Ragonha e outro - Banco do Brasil S/a, - Recebo o recurso interposto pelo executado, a fls.
138/146, em seu duplo efeito. Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. - ADV:
MARIA DE LURDES RONDINA MANDALITI (OAB 134450/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), BRUNO
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), TATIANA CRISTINA FERRAZ DE ASSIS (OAB 275238/SP), DANIELLE
RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP)
Processo 1010358-95.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Victorio
Zambuzzi e outros - Banco do Brasil S/A - Diante do exposto, rejeito a impugnação, devendo as partes apresentar novo cálculo
na forma da presente decisão, com a inclusão dos honorários e descontado o valor depositado. Após, à contadoria para conferir,
voltando para decisão. Custas, ao final, pelo executado. Não são devidos honorários em relação à impugnação rejeitada
(Súmula 519 do STJ). Intimem-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), ALISON RODRIGO LIMONI
(OAB 224652/SP)
Processo 1010417-83.2015.8.26.0320 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Irene Ferreira de Souza - COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso
não seja beneficiário da justiça gratuita, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 201,01, equivalente a 2
% sobre o valor da causa atualizado, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6. - ADV: PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUIZ CARLOS MAGRI (OAB 100485/SP)
Processo 1010417-83.2015.8.26.0320 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Irene Ferreira de Souza - COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS - Vistos. Fls. 70: Cumpra o cartório o penúltimo
parágrafo da sentença de folhas 66/67, certificando-se o trânsito em julgado e o desfecho destes autos na ação principal,
expedindo-se nos autos principais o necessário para levantamento da penhora do imóvel objeto destes embargos de terceiro.
Após, arquive-se. Intime-se. - ADV: LUIZ CARLOS MAGRI (OAB 100485/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB
23134/SP)
Processo 1010598-84.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Wilma Bonelo
Razzo - BANCO DO BRASIL SA - Diante do exposto, rejeito a impugnação e JULGO EXTINTA a presente execução, nos
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento em favor da
exequente, no montante indicado a fls. 128 e seus acréscimos. Custas, ao final, pelo executado. Não são devidos honorários
em relação à impugnação rejeitada (Súmula 519 do STJ). Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JULIANA PIMENTA FIORIN (OAB 194550/SP)
Processo 1010853-42.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Catarina
Antonia Michielli Silva e outros - Frank Emmerson Gonçalves de Moraes - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a IMPUGNAÇÃO
ao valor da causa. - ADV: ISRAEL CARLOS DE SOUZA (OAB 255747/SP), REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP),
IVONE DE OLIVEIRA (OAB 186976/SP)
Processo 1010917-52.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Hélida Marcela de Almeida - Vistos.
Aguarde-se a decisão do agravo de instrumento já interposto (fls. 29/39). Intime-se. - ADV: FABIANA CRISTINE BAROLLO (OAB
277639/SP)
Processo 1011016-56.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Ante a petição de fls. 98, julgo extinto o processo com fulcro no artigo 267, VIII, do
CPC. Revogo a liminar concedida. Não houve ordem de bloqueio do veículo. Eventual comunicação aos órgãos de proteção ao
crédito deverá ser providenciada pelo interessado, não necessitando de intervenção do Juízo. Sem custas em aberto, arquivese, anotando-se. P.R.I. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1011189-80.2014.8.26.0320 - Renovatória de Locação - Espécies de Contratos - Seller MNT Magazine Ltda C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - *Às partes manifestarem-se quanto ao parecer do perito. - ADV:
TARCISIO BURLANDY DE MELO (OAB 183615RJ), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (OAB 355464/SP), IGOR GOES
LOBATO (OAB 307482/SP), FABIANA VIDEIRA LOPES CASTELLO BRANCO (OAB 302187/SP)
Processo 1011484-83.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Amelio
Bonin - BANCO DO BRASIL S/A - Diante do exposto, rejeito a impugnação e JULGO EXTINTA a presente execução, nos
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento em favor do
exequente, no montante indicado a fls. 101 e seus acréscimos. Custas, ao final, pelo executado. Não são devidos honorários em
relação à impugnação rejeitada (Súmula 519 do STJ). Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: CLÁUDIA MICHELE RANIERI
(OAB 245448/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 1011542-23.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CLÁUDIO ROGERIO BARBOSA
DE MORAES - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. O pedido de fls. 211/212 será apreciado por ocasião da
sentença. Intime-se. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), ANDRÉ TICIANELLI AZANK (OAB 351487/SP), JOÃO
ALBERTO FLORINDO DA SILVA (OAB 260852/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 1011549-15.2014.8.26.0320/01 (apensado ao processo 1011549-15.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Representação comercial - Hanna How Shoes Industria e Comercio Ltda - Para a parte manifestar-se acerca da planilha juntada.
- ADV: ANGELA AGUIAR DE CARVALHO (OAB 281743/SP), CLARA MARIA PINTENHO (OAB 62698/SP), MARIA ARLENE
CIOLA (OAB 145846/SP), LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP)
Processo 1011655-40.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Luiz
Papini Filho - Banco do Brasil S/A - Vistos. Remetam-se os autos à Contadoria, para conferência dos cálculos apresentados.
Após, voltem conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ELIS
FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1011880-94.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sonia de Araújo - Certifico
e dou fé haver decorrido in albis o prazo para pagamento (475-J). - ADV: ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI (OAB
195944/SP)
Processo 1011985-71.2014.8.26.0320 - Monitória - Nota Promissória - WALDOMIRO TINTORI e outro - LUCIANE APARECIDA
GERMANO BATISTA e outros - No prazo de 10 dias, manifestem-se as partes sobre eventual acordo. No silêncio, tornem
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conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), RENATA DE CARVALHO (OAB 338745/
SP), FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)
Processo 1012128-60.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A PATRICIA CRISTINA DE SA FEMINA - Fls. 43/44: Tendo em vista que o requerido ainda não foi citado, e nos termos do artigo
264 e 294 do Código de Processo Civil, DEFIRO a conversão da presente ação de Busca e Apreensão em ação executiva. Anotese a conversão e o valor da causa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2043136-91.2015.26.0000 AGRAVANTE:
Banco Volkswagen S/A AGRAVADO: Paulo Jaymison Oliveira Noleto (não citado) ORIGEM: 1ª Vara Cível RELATOR: Luiz Eurico
- Órgão julgador: 33ª Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 30/03/2015 - Data do registro: 02/04/2015 Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE
REQUISITOS DA AÇÃO EXECUTIVA PRESENTES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É TÍTULO EXECUTIVO - CONVERSÃO
ANTES DA CITAÇÃO NÃO COMPROMETE A ESTABILIDADE DO PROCESSO E PRESTIGIA A ECONOMIA E A CELERIDADE
PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO. Sem prejuízo, providencie o exequente o recolhimento das custas de condução de oficial
de justiça, a fim de citação do executado no endereço informado na inicial. Prazo: 10 dias. No silêncio, suspendo a execução
nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: MARCIO AUGUSTO VICTOR DE SÁ (OAB 341064/
SP), BRUNO ALVES DE AMORIM (OAB 340986/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1012172-79.2014.8.26.0320 (apensado ao processo 1002265-46.2015.8.26) - Procedimento Ordinário - Prestação
de Serviços - MENDONÇA CARVALHO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. - ME - BRASIL BATISTELLA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - Vistos. Aguarde-se a manifestação do perito no incidente de suspeição do perito em apenso. Int.
- ADV: CECÍ MESSIAS ENGEL (OAB 40943/PR), JOSÉ EDUARDO CAVALARI (OAB 162928/SP), LILIAN CRISTINA DOS
SANTOS GEROLIN CONWAY (OAB 267688/SP), ROBERTO TARDELLI (OAB 353390/SP)
Processo 1012784-80.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Alexandre Rodrigo da
Silva - Panamericana de Seguros SA - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação apresentada, (art. 326 ou 327 do CPC).
- ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1012891-27.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu
para, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida,
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade
do bem imóvel objeto da alienação fiduciária. O devedor deve apresentar resposta após a execução da liminar, no prazo de
quinze dias (Art. 3º § 3o do DL 911/69), sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que
segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a
favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Se o bem não for encontrado ou
não se achar na posse do devedor, diga a parte autora se pretende a conversão em ação executiva (desde que ela tenha título
executivo), na forma do Art. 4o do DL 911/69, devendo, se o caso, emendar a inicial, alterar o valor da causa e recolher eventual
custa faltante, tudo sob pena de extinção. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em caso de obstrução
da ordem judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 1013166-73.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Promova o cartório, minuta de pesquisa de endereço junto aos sistemas InfoJud,
Bacenjud e Siel, observado o CPF de fls. 02 e informação às fls. 40/42. Intime-se. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB
160262/SP)
Processo 1013772-04.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Bradesco
S.A. - Vistos etc. Citem-se os executados, acima mencionados, por todo o conteúdo da petição inicial de folhas 01/02, cópia
inclusa, com as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento
da dívida, acrescida das cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. No
caso de integral cumprimento no prazo legal, a verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o pagamento, proceda
ao Senhor Oficial de Justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma
oportunidade os executados. Cientifiquem-se os executados de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data
da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução. Incidindo a penhora sobre
bem imóvel, providencie o exeqüente o registro no cartório competente, expedindo a serventia à respectiva certidão. Não sendo
encontrado o devedor, diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil. Defiro os
benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 1014006-83.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Eduardo Silveira Peixoto
- Para o autor se manifestar sobre o e-mail e ofício juntados a fls. 45 e 46. - ADV: COLIGNI LUCIANO GOMES (OAB 340694/
SP)
Processo 1014286-54.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Citese o réu para, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade
da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da
propriedade do bem imóvel objeto da alienação fiduciária. O devedor deve apresentar resposta após a execução da liminar, no
prazo de quinze dias (Art. 3º § 3o do DL 911/69), sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas,
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Se o bem não for
encontrado ou não se achar na posse do devedor, diga a parte autora se pretende a conversão em ação executiva (desde que
ela tenha título executivo), na forma do Art. 4o do DL 911/69, devendo, se o caso, emendar a inicial, alterar o valor da causa e
recolher eventual custa faltante, tudo sob pena de extinção. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em
caso de obstrução da ordem judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: RODRIGO ALVES SUNEGA (OAB
272196/SP)
Processo 1014340-20.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Neire de
Paula Gomes Consoni e outros - Vistos. Os autores residem em Cordeirópolis, onde o réu também tem agência. Dessa forma, a
comarca de Limeira não é o Juízo competente para o julgamento da presente ação. A ação foi ajuizada em Limeira talvez com o
intuito de buscar decisão favorável à tese do demandante, o que não se permite. A prática viola regras básicas de competência e
a boa administração da Justiça. Sobre o tema: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Ação revisional de contrato bancário. Absoluta
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incompatibilidade entre os fatos narrados e a comarca em que a ação foi ajuizada. Total ausência de razão que fundamente a
escolha da Comarca de Cândido Mota. Possibilidade de reconhecimento de ofício de incompetência relativa. Evita-se a busca de
juízos que, sabidamente, possuam posicionamento favorável à tese defendida. Decisão mantida. Recurso não provido (TJSP AI
n. 706497320128260000, rel. TASSO DUARTE DE MELO). Ademais, a jurisprudência vem permitindo a ação no próprio domicílio
do credor: 2217165-57.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Relator(a):
Flávio Cunha da Silva; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
17/06/2015; Data de registro: 18/06/2015 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença proferida em Ação
Civil Pública proposta por IDEC contra HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. ILEGITIMIDADE ATIVA - Coisa julgada. Questão
molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública. Possibilidade conferida a todo o poupador que demonstre
que foi lesado pela conduta do Banco a dar início à liquidação do julgado em seu domicílio. Desnecessidade de demonstração
do vínculo associativo. COMPETÊNCIA - Sentença com efeito erga omnes para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.
Faculdade da parte na escolha do local onde promoverá a liquidação. Possibilidade de se processar tanto no domicílio do
liquidante, quanto na localidade em que tramitou a ação condenatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não restou comprovado
que os valores relativos aos depósitos de caderneta de poupança foram excluídos da transferência do ativo. Responsabilidade
exclusiva assumida inclusive pelas obrigações relativas às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais. CÁLCULOS
apresentados em sede de liquidação. Diferenças existentes nos cálculos das partes que têm como fator preponderante o “dies
a quo” dos juros de mora. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros remuneratórios e
correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça
de São Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de
encerramento da conta. Recurso desprovido. Assim, remeta-se o processo para a comarca de Cordeirópolis, para redistribuição.
Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1014345-42.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Juarez Antonio Fabris e
outro - Vistos. Indefiro o pedido de gratuidade processual pois os requerentes são empresários, residem em bairro de altíssimo
padrão e contraíram empréstimo no valor de R$ 800.000,00, assumindo parcelas mensais em valor superior a R$ 13.000,00 (fls.
13/14). Além disso, não instruíram os autos nenhum documento que comprove a sua necessidade. Deve ser anotado ainda, que,
compete ao Judiciário coibir abusos do direito de requerer o benefício da Justiça Gratuita como vem constantemente ocorrendo
nas demandas judiciais. Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária aos requerentes, devendo as taxas
judiciárias serem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo, indefiro também o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, porque o exame superficial do conteúdo das alegações e dos documentos que aparelham a inicial, em
especial o documento das páginas 38/69, não permite a identificação dos pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela.
Nesse sentido, a matéria que envolve a disputa judicial não reúne condições para inibir ou cessar a anotação junto aos órgãos
de proteção de crédito. A utilização da linha de crédito e a impontualidade são suficientes para qualificar, em tese, a iniciativa
do credor. Importa notar que, independentemente do conteúdo da impugnação, existe a mora, motivo pelo qual, INDEFIRO a
antecipação da tutela, referente ao pedido de abstenção por parte do réu de ingressar com medida judicial contra os autores,
inclusive no tocante ao bem alienado fiduciariamente, bem como inscrever seus nomes no rol de inadimplentes (página 32). Os
autores se comprometeram a pagar as prestações do financiamento diretamente à ré, devendo honrar seus compromissos. O
depósito nos autos poderá onerar o fluxo de caixa da ré, levando a risco a segurança e estabilidade financeira. Não bastasse
isto, o valor da prestação que se dispõe a depositar nos autos (R$ 7.177,11) é inferior à ajustada no contrato (R$ 13.148,36),
motivo pelo qual, indefiro o pedido de consignação do valor que entendem devido. Após o recolhimento das custas, cite-se,
ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV:
VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 143786/SP)
Processo 1014379-17.2015.8.26.0320 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Ernestino Rodrigues
Novaes - Defiro a gratuidade processual ao autor. O autor teve seu cheque emitido por ele, no valor de R 295,00, devolvido sem
o devido provisionamento de fundos em agosto de 2014 (fls. 10), o que afasta o perigo da demora. Dessa maneira, indefiro o
pedido de tutela antecipada. Para o autor providenciar o depósito em 5 dias. Após, promova o cartório pesquisas de endereço
junto aos sistemas Infojud e Siel. Restadas infrutíferas as pesquisas, defiro a citação por edital, com prazo de 20 dias. Intimese. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 1014531-65.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - I. - Complemente
o autor as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, haja vista que recolheu no importe de valor mínimo, e
o débito pretendido (fls. 02) é de R$ 32.852,41. - ADV: ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP)
Processo 1014549-86.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Milena Machion - Vistos.
Defiro a gratuidade processual. Indefiro o pedido de antecipação de tutela, pois os documentos juntados aos autos não
comprovam que as cobranças estão sendo enviadas à requerente, já que, conforme o documento de fls. 19/20, o débito existente
encontra-se em nome de Elisangela Rosseto Machion, com nº de CPF e endereço diversos dos da autora. CITE-SE a(o) ré(u)
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o
recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP)
Processo 1014559-33.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Cheque - Sidnei Jose Percebon - Vistos. Indefiro o
pedido de gratuidade processual pois o requerente omitiu sua qualificação profissional, constituiu advogado particular e vem
cobrar cheques em valor superior a R$7.000,00. Além disso, não instruiu os autos nenhum documento que comprove a sua
necessidade. Deve ser anotado ainda, que, compete ao Judiciário coibir abusos do direito de requerer o benefício da Justiça
Gratuita como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência
judiciária ao requerente, devendo as taxas judiciárias serem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV:
MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1014561-03.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Cheque - Sidnei Jose Percebon - Indefiro o pedido de
gratuidade processual pois o requerente omitiu sua qualificação profissional, constituiu advogado particular e vem cobrar cheques
em valor superior a R$7.000,00. Além disso, não instruiu os autos nenhum documento que comprove a sua necessidade. Tratase de ação ajuizada por SIDNEI J, PERCEBON. Contra ADINARA APARECIDA SOARES, pretendendo a cobrança de cheques
emitidos pela requerente. É o relatório. Decido. O feito de n. 1014559-33.2015, em andamento, cuida da mesma hipótese tratada
no presente. A presente demanda não é necessária e gera a litispendência. Há a tríplice identidade: são as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Na lição do processualista VICENTE GRECO FILHO, na obra Direito Processual Civil
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Brasileiro, v. 2, 13ª edição, Saraiva, “dois são os pressupostos da ocorrência de litispendência: a repetição da demanda e que o
processo anterior esteja ainda pendente, tendo sido instaurado anteriormente. (...) O segundo processo, nesse caso, deve ser
extinto”. Por todo o exposto, com fulcro no art. 267, V, CPC, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO o processo. Custas pelo autor,
no importe de R$ 117,75, devendo ser recolhidas no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição de dívida ativa. Oportunamente,
arquive-se. P.R.I. - ADV: MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1014564-55.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Parque do Jatobá Condomínio Clube Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação,
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DANILO MOREIRA DIBBERN (OAB 282541/SP)
Processo 1014627-80.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FIAT ADM DE
CONSÓRCIOS LTDA - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Sérgio Menezes Vistos. FIAT ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA ajuizou
a presente ação em face de CARDOSO COML TIRA ENTULHO L ME, a quem alienou fiduciariamente o veículo descrito na
petição inicial, sem que ele pagasse os valores devidos. A autora pretende, assim, a apreensão do bem. É o relatório. Decido.
A petição inicial será indeferida. Requer a autora a consolidação plena e exclusiva na posse do veículo descrito na exordial,
uma vez que o réu deixou de cumprir com a obrigação assumida. Os documentos de fls. 22/ss confirmam a relação contratual
entre as partes e a notificação extrajudicial de fls. 28/30 indica que o réu foi constituído em mora. Todavia, a parte autora relata
que o requerido deixou de pagar as parcelas de n.º 51/ss, do total de 60 (fls. 22). Ou seja, ficou demostrado que o réu, mesmo
devedor, pagou aproximadamente 83,30% dos valores devidos. Desta forma, analisando as circunstâncias do caso e levando
em apreço que o réu saldou valor consideravelmente relevante, aplico a teoria do adimplemento substancial, objetivando a
privilegiar a manutenção do contrato, em razão de sua importante função social. Na mesma toada: BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PAGAMENTO DE MAIS DE 80% DO CONTRATO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO
- ABUSO NA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE. O adimplemento substancial
do contrato de empréstimo torna abusiva a propositura da ação de busca e apreensão, devendo o credor fiduciário valer-se da
execução do título para satisfação do seu crédito. RECURSO PROVIDO (TJSP - Ap. 0004196-13.2013.8.26.0566, Relator(a):
ANDRADE NETO; Data de registro: 05/02/2015). A dívida, contudo, não desaparece. Apenas se afirma que o meio de satisfação
do crédito pelo qual optou a instituição financeira não se mostra adequado com a extensão do adimplemento. Desta forma,
pode a parte credora valer-se de outros meios, que não seja a extinção do contrato. De rigor, portanto, a extinção do processo.
Falta o interesse de agir. Por fim, não se trata de contrariar a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp
nº 1.418.593 MS. Aqui, o fundamento é outro. Diante do exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO o processo, com base no
art. 267, VI, do CPC. Custas processuais pela autora. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. Limeira, 15 de junho de 2015. - ADV:
EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 4000212-12.2013.8.26.0320 - Embargos à Execução - Prescrição e Decadência - CONSTRUTORA OLIVEIRA
NETO LTDA - Olival Industria e Comercio Ltda e outros - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para defesa. - ADV:
DAVI ARTUR PERINOTTO (OAB 257617/SP), JURANDIR CARNEIRO NETO (OAB 85822/SP), BÁRBARA KRISHNA GARCIA
FISCHER (OAB 217581/SP)
Processo 4002503-82.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A - Para o interessado se manifestar sobre o resultado da pesquisa. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
(OAB 23134/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 4004757-28.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - JOSEFA GOMES DE LIRA
FLORES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifestar-se sobre o ofício recebido - ADV: DANNYLO
ANTUNES DE SOUSA ALMEIDA (OAB 284895/SP), CARLOS ALBERTO DE SALVI JUNIOR (OAB 203257/SP)
Processo 4005230-14.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - JUNDECIR
NICOLAU - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Tendo em vista que o v. Acórdão manteve a sentença
prolatada nestes autos (fls. 191), arquive-se. Intime-se. - ADV: MARIANA DE PAULA MACIEL (OAB 292441/SP), ADRIANA
FUGAGNOLLI (OAB 140789/SP)
Processo 4005730-80.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Embracon
Administradora de Consórcio Ltda. - Ficam exequente e executado intimados da penhora nos termos do artigo 475-J, § 1º, do
CPC. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
Processo 4006124-87.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - EVANI APARECIDA
PEREIRA BERNARDES - MARA LUCI DE SOUZA XAVIER e outro - Ficam exequente e executado intimados da penhora. - ADV:
ANTONIO SIMONI, GABRIELA JACON SASSI (OAB 240125/SP), ELAINE APARECIDA BERTAIA IAFELICE (OAB 232973/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2016
Processo 1000088-75.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Junia Garcia
Dias - Vistos. A exequente requer os benefícios da gratuidade processual, porém, não comprovou a condição de hipossuficiência.
O objeto da presente ação é a cobrança de juros e correção sobre aplicação financeira, que faz com que este Magistrado conclua
que ela possua condições de pagar as taxas judiciais e custas do processo. Deve ser anotado que, compete ao Judiciário coibir
abusos do direito de requerer o benefício da Justiça Gratuita como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais.
Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária à exequente. Fica deferido, no entanto, o recolhimento das custas
inicias ao final da ação, conforme requerido às folhas 10. Anote-se. Cite-se e intime-se o devedor a efetuar o seu pagamento do
valor no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% do débito, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo
Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIS
FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1000099-07.2016.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial Contato Ltda. - Citem-se
os executados, acima mencionados, por todo o conteúdo da petição inicial de folhas 01/05, cópia inclusa, com as prerrogativas
do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. No caso de integral cumprimento
no prazo legal, a verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o pagamento, proceda ao Senhor Oficial de Justiça à
imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma oportunidade os executados.
Cientifiquem-se os executados de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data da juntada aos autos do
mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução. Incidindo a penhora sobre bem imóvel, providencie
o exeqüente o registro no cartório competente, expedindo a serventia à respectiva certidão. Não sendo encontrado o devedor,
diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172
do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: MATHEUS OLIVEIRA MOREIRA (OAB 363724/SP)
Processo 1000132-94.2016.8.26.0320 - Monitória - Prestação de Serviços - IBE - Business Education de São Paulo Ltda Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a
presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para,
no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos
encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial,
caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado
monitório. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
SIMONE CAROLINA LOPES DE FARIAS (OAB 185967/SP)
Processo 1000154-55.2016.8.26.0320 - Monitória - Locação de Imóvel - Jr Terra Administradora de Imóveis Ltda. - Vistos.
O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a
presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para,
no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos
encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial,
caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado
monitório. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Providencie o cartório a
expedição de carta AR para citação do segundo requerido. Intime-se. - ADV: ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP)
Processo 1004765-85.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Francisco Elineudo Bezerra Negreiros - No
prazo de 10 dias, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ERICK RAFAEL
SANGALLI (OAB 290234/SP)
Processo 1005709-24.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Wagner da Cruz Silva - Margarida Geralda
Abrantes - - Jose Alves Abrantes e outros - Fls. 102: Defiro o sobrestamento pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, e no silêncio,
o feito será extinto. - ADV: VANIA PINKE RODRIGUES (OAB 114617/SP), LAZARO OTAVIO BARBOSA FRANCO (OAB 79819/
SP)
Processo 1006997-70.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Juliana Botteão
- BANCO DO BRASIL SA - Vistos. Remetam-se os autos à Contadoria, para conferência dos cálculos apresentados. Após,
voltem conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI (OAB 178033/SP), JULIANA PIMENTA FIORIN (OAB 194550/SP)
Processo 1007163-05.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - A. Cristina de Queiroz - Me - Vistos.
Concedo o prazo de 10 dias para cumprimento da decisão de folhas 36. Decorrido o prazo e no silêncio, suspendo a presente
ação, de acordo com decisão de folhas 36. Intime-se. - ADV: MARCELO LAFERTE RAGAZZO (OAB 256591/SP), TANIA
BATTISTELLA (OAB 225131/SP)
Processo 1007439-36.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Valdecir Borges de Souza
- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a petição e
depósito de fls. 102/104. (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CILAS GOMES DE MELO (OAB 318547/SP), BRUNO HENRIQUE
GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 1009670-70.2014.8.26.0320 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - COLÚMBIA SUPORTE
EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - Banco Bradesco S.A. - - BANCO SAFRA S/A - - Banco Volvo (Brasil) - - AUTO POSTO
CONCHA DE OURO LIMEIRA LTDA e outros - Fls. 812/823: Dê-se vista ao Administrador Judicial, intimando-o por e-mail.
Intime-se. - ADV: MICHAEL ULISSES BERTHOLINI (OAB 343561/SP), LUIZ CARLOS GOMES (OAB 105416/SP), STEPHANO
DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP), ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB 6218/MT), RODRIGO SARNO
GOMES (OAB 203990/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FRANCISCO BRUNO MARIANO DE
MORAES RABELLO (OAB 327684/SP), LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504/SP), CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP),
LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO (OAB 25276/PR), ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB
255818/SP), EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB 231747/SP)
Processo 1010077-42.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Durvalina
Rodrigues Calderaro - Banco do Brasil S/A - Recebo o recurso interposto pelo executado, a fls. 101/113, em seu duplo efeito. Às
contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA
SHCAIRA (OAB 140055/SP), PAULO ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP)
Processo 1010272-27.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Luis Alberto
da Fonte - BRADESCO - Banco Brasileiro de Descontos S/A - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja
beneficiário da justiça gratuita, o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 106,25, equivalente ao mínimo
da Tabela de Custas do Estado de São Paulo, como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6. - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), BRUNO
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1010272-27.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Luis Alberto
da Fonte - BRADESCO - Banco Brasileiro de Descontos S/A - Recebo o recurso interposto pelo executado, a fls. 121/141, em
seu duplo efeito. Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. - ADV: BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), DANIELLE RIBEIRO
DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP)
Processo 1010771-11.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Marlene
Aparecida Guiselini Benedetti - BANCO DO BRASIL SA - Verifico que o recurso mencionado, não acompanhou a petição de
fls. 110. Assim, certifique o cartório o trânsito em julgado da sentença de fls. 104/108, e tornem conclusos para decisão. - ADV:
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JULIANA PIMENTA FIORIN (OAB 194550/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1011151-34.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, depositando nas mãos da parte autora
o veículo descrito na petição inicial, com a rescisão do contrato celebrado, observadas as alterações introduzidas pela Lei
10.931/04. O réu pagará as custas e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios de R$ 800,00. Dispensada
a intimação do réu revel, diga a autora em prosseguimento após o trânsito em julgado. No silêncio, ao arquivo. P.R.I. - ADV:
VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 1011871-98.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Edmara
Cibele Perotti - Banco do Brasil SA - Remetam-se os autos à Contadoria, para conferência dos cálculos apresentados. Após,
voltem conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: JULIANA PIMENTA FIORIN (OAB 194550/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB
178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 1012063-65.2014.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Condomínio Edifício Senador Diante do trânsito em julgado da sentença, manifestem-se os interessados. No silêncio, ao arquivo. Intime-se. - ADV: COLIGNI
LUCIANO GOMES (OAB 340694/SP)
Processo 1012853-15.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Aline Santana de Souza
- 1- Conforme explanado a fls. 108, referida situação vem ocorrendo com relevante frequência - o que, por cautela, motivou a
decisão excepcional deste juízo. 2- Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 108, no prazo derradeiro de 05 dias, sob
pena de extinção. Intime-se. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 4001542-44.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - RODRIGO LOPES DA FONSECA HAVER DECORRIDO, IN ALBIS, O PRAZO PARA EMBARGOS. - ADV: DANIELE MARIA SOSSAI (OAB 290541/SP)
Processo 4003702-42.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Bradesco
S.A. - 1 - Ante a informação do exequente de que houve o pagamento do débito (fls. 81/82), JULGO EXTINTA a presente ação,
com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Sem custas em aberto, arquivem-se os autos. 3 - P.R.I.C.
- ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP)
Processo 4004955-65.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL S/A - ALESSANDRO UITUKE - Fls. 148: Tendo em vista os endereços apresentado, adite-se o
mandado para cumprimento da liminar. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), RODRIGO DE FREITAS (OAB
184482/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2016
Processo 1000051-48.2016.8.26.0320 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Francisco Gomes de Oliveira Junior e outros
- Vistos. SUZELEY APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA e outros ajuizaram ação de Sobrepartilha face de FRANCISCO GOMES
DE OLIVEIRA. A presente ação foi distribuída por dependência aos autos do processo de inventário nº 0000027-82-1989. É o
relatório. Decido. De acordo com o parágrafo único do artigo 1041 do CPC, a Sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário
do autor da herança, não cabendo sua distribuição como ação “própria” por dependência. Sendo assim, ausentes as condições
da ação, é de rigor a extinção do processo. Por todo o exposto, com fulcro nos arts. 267, VI, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Ciência ao MP. P.R.I.C. - ADV:
TIAGO CESAR VICENTE (OAB 318275/SP)
Processo 1006816-69.2015.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.D.C. - Ciência ao Ministério
Público. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1006816-69.2015.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.D.C. - Vistas dos autos ao autor,
em 05 dias sobre a juntada de documentos novos, ofício recebido da empregadora (art. 398 do CPC). - ADV: DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1008604-21.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.H.S.N. - J.V.N. Vistos. Manifeste-se o exequente acerca da manifestação do Ministério Público de folhas 53. Após, tornem. Ciência ao Ministério
Público. Intime-se. - ADV: CARLOS CESAR ELISBON (OAB 83592/SP), MARCIA APARECIDA SANCHEZ DE ARRUDA (OAB
265410/SP)
Processo 1008637-45.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.V.N.A. - Para o interessado
manifestar-se sobre o resultado das pesquisas. - ADV: EDSON FELIPE SOUZA GARCINO (OAB 283020/SP)
Processo 1014641-64.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.C.L. - Vistos. Defiro a
gratuidade processual à exequente. Junte o exequente cópia do título executivo, devidamente assinado, onde foram fixados os
alimentos, bem como, o memorial de cálculo em conformidade com a Súmula 309 do STJ (“O débito alimentar que autoriza a
prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que venceram no
curso do processo”). Prazo: 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Vista ao M.P. Intimese. - ADV: AURELIANO OSTROWSKI DIAS (OAB 363387/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2016
Processo 1000096-86.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.A.F. - Para as partes se manifestarem sobre o
Estudo Psicossocial juntado a fls. 98/131. - ADV: RICARDO FERNANDES RIBEIRAO (OAB 100012/SP)
Processo 1000116-43.2016.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - Sônia Maria Pereira - Vistos. Defiro a gratuidade
processual. Nomeio o(a) indicado para o cargo de inventariante, independente de compromisso. Apresente a parte interessada:
a. Certidão Negativa Federal e Municipal; b. O imposto “causa mortis” devidamente recolhido; c. Plano de Partilha amigável,
documentos pessoais dos herdeiros, os títulos aquisitivos dos bens, bem como o valor do (s) bem(s) arrolado(s). Prazo: 30
(trinta) dias, sob pena de extinção. Após, dê-se vista à Fazenda do Estado e ao Ministério Público, se necessário. Sem prejuízo,
providencie o cartório o necessário para citação do herdeiro Paulo Gracindo Pereira, conforme solicitado às folhas 3. Cumprido
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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os itens acima, voltem conclusos para homologação. Int. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)
Processo 1000850-28.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Entregar - N.R.O. - Tendo em vista a
petição da exequente de fls. 57/58, e a manifestação do Ministério Público às fls. 67, designo audiência junto ao SETOR DE
CONCILIAÇÃO, para o dia 23 de fevereiro de 2016, às 14h45m. Expeça-se carta precatória para intimação do executado,
utilizando-se o sistema eletrônico de comunicação. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: EDSON FELIPE SOUZA GARCINO (OAB
283020/SP)
Processo 1001258-19.2015.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.R.S. - Vistos. Considerando que a carta precatória
foi expedida em março de 2015 e até a presente data, apesar do e-mail encaminhado, não houve informação acerca de sua
distribuição ou cumprimento, cobre-se via Corregedoria Geral da Justiça. Intime-se. - ADV: ANDERSON ZIMMERMANN (OAB
124627/SP)
Processo 1001760-89.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.E.D.S. - A.R.S.S. Vistos. O mandado de prisão já foi expedido e encaminhado para a comarca de Araras, com o endereço indicado na petição de
fls. 107. Não cabe ao juízo “comunicar” às autoridades policiais, para que cumpram o mandado já expedido. Aguarde-se o seu
cumprimento. Intime-se. - ADV: CRISTIANO SIQUEIRA DE LIMA (OAB 17204/PE), IVONE DE OLIVEIRA (OAB 186976/SP)
Processo 1004591-76.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - I.B.C. - L.A.C. - Fica o exequente
intimado do resultado negativo do bloqueio de valores junto ao sistema Bacenjud. - ADV: WESLEI THIAGO DE LIMA (OAB
325958/SP), JOSÉ APARECIDO GARCIA (OAB 254915/SP)
Processo 1004934-09.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.F.C. - M.S. - Para as partes se manifestarem
sobre o ESTUDO Psicossocial juntado a fls. 109/114. - ADV: ALESSANDRA MENDES DE MENDONÇA AMO (OAB 156985/SP),
CARLA SABRINA DE SOUZA (OAB 196415/SP)
Processo 1007755-83.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JÉSSICA DE CÁSSIA
BECKER - Para o autor se manifestar sobre o resultado NEGATIVO da(s) carta(s) (AR) de citação/intimação. - ADV: CARLOS
ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP), KELLY REGINA FIORAMONTE (OAB 328758/SP)
Processo 1008075-36.2014.8.26.0320 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - GERALDO
FRANCISCO BILATO - - JOSÉ CARLOS BOSCO - - MARCOS GILSON CORREA - D.E.R. e outros - Certifico e dou fé haver
decorrido in albis o prazo para manifestação do DER. - ADV: CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP), FILIPE
HEBLING (OAB 263406/SP)
Processo 1008156-82.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.P.S. - Manifestar-se sobre
a Carta Precatória - Certidão Negativa, no prazo legal. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 1008156-82.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.P.S. - Para as partes se
manifestarem sobre o Ofício IMESC, juntado a fls. 78. - ADV: CASSIA SALES PIMENTEL (OAB 267394/SP)
Processo 1008648-74.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.M.N. - J.A.P. - Vistos.
Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o interessado, no prazo de 15 dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo. Intimese. - ADV: MARCIA REGINA CHRISPIM (OAB 116092/SP), RUBIA MARA DE OLIVEIRA SIMONETTI (OAB 288870/SP), DANIEL
MASSARO SIMONETTI (OAB 238605/SP)
Processo 1010955-64.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - José Rafael Caruso Cione
e outros - Para o autor se manifestar sobre o resultado NEGATIVO da(s) carta(s) (AR) de citação/intimação. - ADV: DANIELA
GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 1011192-35.2014.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA LÚCIA BUENO DA SILVA
BERGANTIN - Certifico e dou fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de recurso. (INDICAR PEÇAS
PARA COMPOR O FORMAL DE PARTILHA) - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 1011405-07.2015.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Daniela Lopes Arantes - Vistos.
Certidões negativas juntadas às folhas 36 e fls. 50. Fls. 47: Defiro excepcionalmente o prazo de 30 dias, para cumprimento
integral da decisão de folhas 42, conforme solicitado. Decorrido esse prazo e no silêncio, o processo será extinto. Intime-se. ADV: SILVANA MAYANE ELIAS ALVES DA SILVA PEREIRA (OAB 322572/SP)
Processo 1012089-63.2014.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - LUCIANE MIYASHIRO - Certifico e dou
fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de recurso. (INDICAR PEÇAS PARA COMPOR A CARTA DE
ADJUDICAÇÃO) - ADV: FATIMA GENTIL DUCA (OAB 187688/SP)
Processo 1013597-10.2015.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.C.C.S. - Defiro à autora os benefícios da
gratuidade. Com a finalidade de regularizar uma situação fática já existente, defiro a antecipação da tutela, concedendo
provisoriamente a guarda da menor Beatriz Squizzato à sua mãe Milena Cristina Colombo Squizzato. Defiro a fixação dos
alimentos provisórios em 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, a poartir da citação, tendo em vista a informação
de que ele está empregado (fls. 15, item “d”). Oficie-se à empregadora. Designo a audiência de tentativa de conciliação para
o dia 23 de fevereiro de 2016, às 13h30m horas, no CEJUSC, intimando-se a parte autora para comparecimento, na pessoa
do seu Advogado constituído/nomeado ou Defensor Público, através do Diário da Justiça Eletrônico (ou de forma pessoal o
Defensor), ficando, ainda, cientificada a parte de que o não comparecimento importará extinção e arquivamento do processo,
em razão de sua desistência e desinteresse no feito. Cite-se o(a) ré(u) a fim de que compareça à audiência, acompanhado(a)
de seu advogado. Se não houver acordo na audiência, poderá o(a) ré(u) contestar no prazo de 15 dias. Ciência ao Ministério
Público e dê-se-lhe vista dos autos depois das partes, nos termos do artigo 83, I, do CPC. Defiro os benefícios do artigo 172 do
Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Expeça-se o necessário. As audiências deste Juízo no
Cejusc realizam-se no seguinte endereço: Rua Barão de Cascalho, nº 237, Centro, Limeira SP. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: RODRIGO CORDEIRO (OAB 275226/
SP)
Processo 1013799-84.2015.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.A.P.G.S. - L.B.A. - 1. Defiro ao
autor os benefícios da gratuidade. 2. Fixo os alimentos provisórios em 1/2 (meio) salário mínimo federal a partir da citação.
Em tal patamar ante a ausência de informação sobre os rendimentos do requerido. 3. Designo audiência de tentativa de
conciliação para o dia 23 de fevereiro de 2016, às 13h45m horas, junto ao SETOR DE CONCILIAÇÃO, intimando-se o autor
para comparecimento, na pessoa do Advogado constituído nos autos, através do Diário da Justiça Eletrônico, ficando, ainda,
cientificado de que o não comparecimento importará na extinção e arquivamento do processo. 4. Cite-se o réu a fim de que
compareça à audiência, acompanhado de seu advogado, importando a ausência em confissão e revelia. 5. Na audiência, se
não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir-se verdadeiro o alegado pelo autor,
devendo juntar prova documental de seus ganhos. Ciência ao Ministério Público e dê-se-lhe vista dos autos depois das partes,
nos termos do artigo 83, I, do CPC. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Expeça-se o necessário. As audiências do Setor de Conciliação realizam-se no seguinte endereço: , . - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ARTUR COLELLA (OAB 224681/SP)
Processo 4002053-42.2013.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Raquel Lopes Barbosa - COM
O TRÂNSITO EM JULGADO NESTA DATA, INDICAR PEÇAS PARA COMPOR O FORMAL DE PARTILHA BEM COMO,
APRESENTAR O FORMAL PARA ADITAMENTO. - ADV: DANIELA FERNANDA CONEGO (OAB 204260/SP)
Processo 4008265-79.2013.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ANTONIO DOS SANTOS - Carlos Renato
Brum e outros - Para o autor se manifestar sobre o resultado NEGATIVO da(s) carta(s) (AR) de citação/intimação. - ADV:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP), MARYANE DESTEFANI SCARINCI
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2016
Processo 0010392-87.2015.8.26.0320 (processo principal 1008902-47.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - MEDICAL COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
- Para o Autor se manifestar sobre a PETIÇÃO e Documentos de fls. 143/146. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO
(OAB 212923/SP), GIOVANNI FRASNELLI GIANOTTO (OAB 272888/SP), LUCIANA MARIA SOARES (OAB 143140/SP),
PRISCILIANA GILENA GONÇALVES (OAB 213289/SP)
Processo 0013150-39.2015.8.26.0320 (processo principal 1000181-72.2015.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ DUARTE DE OLIVEIRA - MEDICAL COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA Vistos. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. Acórdão, conforme certidão de folhas 194. Intime-se. - ADV: GIOVANNI FRASNELLI
GIANOTTO (OAB 272888/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), LUCIANA MARIA SOARES (OAB
143140/SP), DANTE FRASNELLI GIANOTTO (OAB 357925/SP)
Processo 0020733-75.2015.8.26.0320 (apensado ao processo 1004876-69.2015.8.26) (processo principal 100487669.2015.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Obrigações - Rio Verde Engenharia e Construções Ltda - Vinicius Roberto
Penteado - Vistos. RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e outra impugnaram o valor atribuído à causa movida
por VINICIUS ROBERTO PENTEADO, alegando que o valor está aquém do valor previsto em lei, devendo ser corrigido para o
correspondente a R$ 189.717,76, por ser o valor da pretensão econômica do autor. Manifestação pelo impugnado a fls. 40/46. É
o Relatório. Decido. A pretensão do autor foi quantificada no que se refere à condenação de R$ 15.690,46 a título de corretagem
e ao valor de 100 salários mínimos referentes aos danos morais. Os demais pedidos não tinham quantia líquida. Porém, no caso
concreto, o feito principal já foi sentenciado, de forma que o benefício econômico obtido com a sentença, de forma aproximada,
servirá para a correção do valor da causa. A sentença proferida fixou obrigações cujo montante será definido em fase de
liquidação. As demais representam o valor aproximado de R$ 30.000,00. Considerando que toda causa tem valor certo, ainda
que o conteúdo econômico total não possa ser aferido na presente fase, fixo o valor na quantia indicada. Assim, ACOLHO em
parte a impugnação e delibero aumentar o valor da causa para R$ 30.000,00. Recolha, o impugnado, as custas faltantes. Anotese. Sem custas ou honorários no incidente. Intimem-se. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), GREG
DE OLIVEIRA MENDES ASSUMPÇÃO NEUBAUER (OAB 297227/SP)
Processo 0022832-18.2015.8.26.0320 (processo principal 1010393-89.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - GERALDO LOPES DE SOUZA - MEDICAL COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
- Para o autor se manifestar sobre a PETIÇÃO de fls. 120/122. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/
SP), LUCIANA MARIA SOARES (OAB 143140/SP), GIOVANNI FRASNELLI GIANOTTO (OAB 272888/SP), DANTE FRASNELLI
GIANOTTO (OAB 357925/SP)
Processo 1000026-35.2016.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Diones Donizeti Lopes Vistos. O autor alega que não é mais proprietário do imóvel que deu margem ao protesto do título apresentado pela Elektro, junto
ao cartório de protesto. O documento de fls. 20/27 comprova tal alegação. Dessa forma, DEFIRO a medida liminar pleiteada
na inicial e determino que seja comunicado o 2º Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Limeira, que este
Juízo houve por bem sustar liminarmente e provisoriamente os efeitos do protesto do(s) título(s) de crédito a seguir descrito(s):
TÍTULO Nº PROTOCOLO Nº DATA DO PROTESTO VALOR - R$ TABELIONATO 2613327394206/01/2016231,532º Tab. Notas
e Prot. Considerando que não consta nos autos prova de que o protesto se deu em razão da falta de pagamento referente
ao imóvel mencionado, deverá o(a) requerente prestar caução em dinheiro no prazo de 48 horas, sob pena de revogação da
medida ora concedida, independentemente de nova intimação. Outrossim, determino que referido título deverá permanecer sob
a guarda do(s) Tabelionato(s) supramencionado(s), em Cartório, com os efeitos do protesto sustado, até ulterior deliberação
deste Juízo, que lhe será comunicada oportunamente. Cite-se pelo rito ordinário. Servirá a presente decisão , por cópia digitada,
como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: PRISCILIANA GILENA GONÇALVES (OAB 213289/SP)
Processo 1000044-56.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Olga
Assumpção de Campos e outro - Vistos. Tem prioridade na tramitação, anote-se. Os exequentes requerem os benefícios da
gratuidade processual, porém, não comprovaram a condição de hipossuficiência. O objeto da presente ação é a cobrança de
juros e correção sobre aplicação financeira no importe de R$327.339,18 que faz com que este Magistrado conclua que eles
possuam condições de pagar as taxas judiciais e custas do processo. Deve ser anotado que, compete ao Judiciário coibir
abusos do direito de requerer o benefício da Justiça Gratuita como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais.
Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária aos exequentes. Fica deferido, no entanto, o recolhimento das
custas iniciais ao final da ação, conforme requerido às folhas 10. Anote-se. Cite-se e intime-se o devedor a efetuar o seu
pagamento do valor no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% do débito, nos termos do artigo 475-J do
Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo
que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1000059-25.2016.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Lucas Renan Ferreira - Tendo em vista a
certidão de fls. 23, observo que não há qualquer motivo que justifique a distribuição por dependência a este Juízo, já que não há
risco de decisões conflitantes. Assim, distribua-se livremente. - ADV: TIAGO CESAR VICENTE (OAB 318275/SP)
Processo 1000081-83.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Francisco
Calignan - Vistos. Tem prioridade na tramitação, anote-se. Defiro a gratuidade processual ao exequente. Cite-se e intime-se o
devedor a efetuar o seu pagamento do valor no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% do débito, nos termos
do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se. - ADV: GILMAR GASQUES SANCHES (OAB 133763/SP)
Processo 1000131-12.2016.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO J
SAFRA S/A - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu
para, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida,
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade
do bem imóvel objeto da alienação fiduciária. O devedor deve apresentar resposta após a execução da liminar, no prazo de
quinze dias (Art. 3º § 3o do DL 911/69), sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que
segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a
favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Se o bem não for encontrado
ou não se achar na posse do devedor, diga a parte autora se pretende a conversão em ação executiva (desde que ela tenha
título executivo), na forma do Art. 4o do DL 911/69, devendo, se o caso, emendar a inicial, alterar o valor da causa e recolher
eventual custa faltante, tudo sob pena de extinção. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em caso de
obstrução da ordem judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: FABIO OLIVEIRA DUTRA (OAB 292207/SP)
Processo 1000377-42.2015.8.26.0320 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BARANA LTDA - Liderlux Quimica, Indústria e Comércio LTDA - 1 - Fls. 197: defiro a penhora “on line”, mediante o prévio
depósito do valor correspondente ao ato (Com. 306/2013) no prazo de quinze dias, devendo o exequente trazer aos autos o valor
atualizado do débito. 2 -Após, confeccione o cartório minuta de penhora “on line” pelo sistema Bacenjud. 3 - Restada infrutífera a
penhora, indique o exequente bens em nome do devedor no prazo de quinze dias. 4 - No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa
a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. 5 - Int. - ADV: RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/
SP), DOUGLAS MONTEIRO (OAB 120730/SP)
Processo 1000678-86.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Cheque - ASSOCIAÇÃO HÍPICA DE LIMEIRA E
EQUOTERAPIA - Vistos. Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porque não foram esgotados os
meios para a localização de bens. Assim, indique o exequente bens à penhora, observando-se que ainda não foram realizadas
pesquisas de bens junto aos sistemas Renajud e Arisp. No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa a execução por prazo
indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE APARECIDO BOSCO (OAB 144711/SP),
DERMEVAL TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP), CLARISSA FERLIN NOGUEIRA (OAB 355104/SP)
Processo 1001489-46.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Alves Oliveira Logística e Transportes
Ltda. - Para manifestar-se sobre o ofício recebido do Juízo Deprecado. - ADV: ELITON HENRIQUE DA CRUZ (OAB 293805/
SP)
Processo 1001853-18.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - A
PETIÇÃO de fls. 94 veio desacompanhada das custas de diligência. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 1002590-21.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Joaquim Leite de Moraes Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para pagamento (475-J). - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB
212923/SP)
Processo 1003186-39.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - Luiz Alberto Carvalho de Lima - Diante da certidão de fls. 184, manifeste-se o interessado em
termos de prossegimento. - ADV: EUCLIDES BECKMAN JUNIOR (OAB 317810/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB
150793/SP)
Processo 1003219-92.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Pablo Vinicius Lourenço Bartarin - SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Ofício do IMESC agendando perícia para o dia 04/05/2016 às 14h. ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), BRUNO DE ASSIS SARTORI (OAB 349831/SP)
Processo 1003309-37.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão - Liminar - JETVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
LIMITADA - Deixo de fazer minuta de pesquisa de endereço junto ao sistema Bacenjud e Siel, pois não foi informado o CPF da
requerida FRANCINY. - ADV: MARIA HELENA BARBOSA (OAB 142134/SP)
Processo 1003538-60.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Pedro
Luis Giusti e outros - Banco do Brasil SA - Recebo o recurso interposto pelo executado, a fls. 143/173, em seu duplo efeito.
Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. - ADV: DANIELLE RIBEIRO DE
MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR
(OAB 79797/SP)
Processo 1003641-67.2015.8.26.0320 - Monitória - Cheque - Sergio Felicio Zanobia Filho Me - A PETIÇÃO de fls. 47 veio
desacompanhada das custas de diligência. - ADV: CLAUDIO GROSSKLAUS (OAB 132363/SP)
Processo 1003649-44.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Tendo a sentença de fls. 56/57 transitada em julgado, diga o autor em prosseguimento no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento. Intime-se. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)
Processo 1003904-02.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S.A. Ficam exequente e executado intimados da penhora. Deixo de fazer minuta de pesquisa de bens junto ao sistema Infojud, tendo
em vista que o valor recolhido é insuficiente. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 1003946-51.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marizete da Silva Alves
Araújo - Electrolux do Brasil S/A e outro - Certifico e dou fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de
recurso. - ADV: JUAREZ BARBOSA ARAUJO (OAB 336494/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 1004135-29.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A - Vistos.
Fls. 63: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial e observo que o executado ainda não foi citado. Foram realizadas
pesquisas de endereço junto aos sistemas Infojud e Bacenjud (fls. 45/47). Dessa maneira, providencie o cartório expedição de
carta precatória ao endereço obtido às folhas 45 e 47, devendo o exequente providenciar sua distribuição no prazo de 10 dias.
Sem prejuízo, providencie o cartório minuta de pesquisa de endereço junto ao sistema Siel. Intime-se. - ADV: JOSE MARTINS
(OAB 84314/SP)
Processo 1004139-03.2014.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Clarindo Peixoto - NO PRAZO DE 05 DIAS, COMPROVAR O RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA,
PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO. - ADV: FLAMINIO DE CAMPOS BARRETO NETO (OAB 294624/SP)
Processo 1004876-69.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Vinicius Roberto Penteado - Rio Verde
Engenharia e Construções Ltda - - Maria Thereza 2 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda - - Belotti & França Imóveis Ltda
- Me - Certifico e dou fé que, conforme Decisão proferida nos autos de nº 0020733-75.2015 (a fls. 49/50), foi determinado a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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alteração do valor da causa para R$ 30.000,00, bem como para o impugnado - ora requerente - recolher as custas faltantes. ADV: JAYNE PEREIRA (OAB 360260/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), PAULO ROBERTO MORELLI FILHO
(OAB 236930/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 1004876-69.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Vinicius Roberto Penteado - Rio Verde
Engenharia e Construções Ltda - - Maria Thereza 2 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda - - Belotti & França Imóveis Ltda
- Me - A Certidão de Objeto e Pé encontra-se disponível nos autos digitais para ser impressa pela parte interessada. - ADV:
JAYNE PEREIRA (OAB 360260/SP), PAULO ROBERTO MORELLI FILHO (OAB 236930/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO
(OAB 27500/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)
Processo 1005056-22.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Eder Pinto da Silva - Luiz Antonio
Donatti - - VIAÇÃO SANTA CRUZ - - Viação Meraumar Ltda. - - NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - Para as partes
se manifestarem-se sobre o LAUDO Pericial juntado a fls. 295/299. - ADV: AUGUSTO JORGE SACHETO (OAB 133086/SP),
LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES (OAB 264387/
SP)
Processo 1005128-09.2014.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento REYNALDO AUGUSTO e outro - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para pagamento (475-J). - ADV: ANDERSON
RODRIGO ESTEVES (OAB 308113/SP)
Processo 1006358-86.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S/A - Vistos. Nas fls. 67 e 70, foram dadas as opções ao autor: ou indicar onde se encontra o bem ou a conversão
em execução. Porém, ele requereu o sobrestamento do feito, o que foi indeferido e não escolheu nenhuma das alternativas.
Ele, embora devidamente intimado, deixou de cumprir a determinação do Juízo. A atitude da parte autora indica que ela perdeu
interesse no processo, pois nada faz para a efetiva e regular formação da relação processual e ao seu desenvolvimento. Faltam
pressupostos necessários. Já se decidiu em caso semelhante: (...) Assim, ao autor incumbia fornecer o endereço correto ao Juízo
para o devido cumprimento da liminar ou, em caso de não localização do bem alienado fiduciariamente, requerer a conversão
da ação de busca e apreensão em ação de depósito ou, ainda, promover a ação executiva nos próprios autos, providências
não realizadas pelo autor, que se manteve silente. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, IV,
do Código de Processo Civil, não depende de intimação pessoal do autor (...). TJSP - Ap. n. 1010164-95.2014.8.26.0008, rel.
ALFREDO ATTIÉ. Dessa forma, julgo extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, IV, do CPC. Não há custas em aberto.
Arquive-se. P.R.I. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI
(OAB 71318/SP)
Processo 1006457-22.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Aderson Rocha - Claro
S/A - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja beneficiário da justiça gratuita, o recorrente deverá efetuar
o pagamento da importância de R$ 203,21, equivalente a 2 % sobre o valor da condenação, como preparo de apelação, a
ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6. [Publicado apenas para acerto do sistema] - ADV: ROSENEIRE APARECIDA DE
GASPARI (OAB 240182/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA
RIBEIRO (OAB 220244/SP)
Processo 1006457-22.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Aderson Rocha - Claro S/A
- Diante do exposto, definitiva a liminar, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar o valor de R$ 10.000,00,
com a atualização monetária pela tabela prática do TJSP a contar da presente data e juros legais de mora a contar da data do
ilícito, ou seja, 12/3/2012. A ré pagará as custas e os honorários de 15% do valor atualizado da condenação. Oportunamente,
arquive-se, anotando-se. P.R.I. - ADV: ROSENEIRE APARECIDA DE GASPARI (OAB 240182/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES
BAPTISTA (OAB 237255/SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP)
Processo 1006529-09.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Para o interessado manifestar-se sobre o resultado da pesquisa. - ADV: CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS
PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP)
Processo 1006660-18.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sidney Goerino - Lua
- Limeira Uitlitários e Automóveis - Certifico e dou fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de recurso.
- ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MARCEL GERALDO SERPELLONE (OAB
124666/SP)
Processo 1006696-60.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Duplicata - PERSICO FERRAMENTAS E SERVIÇOS
TECNICOS LTDA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO BARANA LTDA - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para
pagamento (475-J). - ADV: MARÍLIA DO MONTE LINHARES (OAB 344684/SP), RODRIGO QUINTINO PONTES (OAB 274196/
SP), LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP), RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP)
Processo 1006764-10.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - TRÊS S FERRAMENTAS DE
PRECISÃO LTDA - MARIA JOSÉ VON AH - ME - 1 -Fls. 161/162: Defiro, confeccione o cartório minuta de penhora “on line” pelo
sistema Bacenjud. 2 - Restada infrutífera a penhora, indique o exequente bens em nome do devedor no prazo de quinze dias.
3 - No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. 4 Int. - ADV: EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI (OAB 152776/SP), LUIZ FABIO COPPI (OAB 100861/SP)
Processo 1006874-72.2015.8.26.0320 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Anderson Camargo
dos Santos - Ventowag Tecnologia Ltda. e outro - Para o autor se manifestar sobre ofício do Banco Itaú (fls. 62) e sobre a
CONTESTAÇÃO, conforme reiterado na Decisão de fls. 57. - ADV: CARLA DEPES (OAB 18637/ES), JEFFERSON POMPEU
SIMELMANN (OAB 275155/SP)
Processo 1006914-88.2014.8.26.0320 - Monitória - Cheque - ITAPOÃ MÓVEIS DE AÇO LTDA. - Ficam exequente e
executado intimados da penhora nos termos do artigo 475-J, § 1º, do CPC. - ADV: TANIA BATTISTELLA (OAB 225131/SP),
MARCELO LAFERTE RAGAZZO (OAB 256591/SP)
Processo 1006958-73.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se o interessado sobre o resultado da pesquisa. Ainda, deixo de incluir
as demais pesquisas, uma vez que o valor recolhido foi insuficiente. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB
321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS
(OAB 265023/SP)
Processo 1007166-57.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Renato Castro da
Silva - Para o autor se manifestar sobre o resultado NEGATIVO da(s) carta(s) (AR) de citação/intimação. - ADV: EVERSON
RICARDO ALVES PEREIRA (OAB 348312/SP)
Processo 1007190-85.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Odair José
Bego e outros - Banco do Brasil S/a. - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja beneficiário da justiça gratuita,
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o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 1.822,38, equivalente a 2 % sobre o valor da condenação, como
preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP),
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), BRUNO
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1007214-16.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Para o interessado se manifestar sobre o resultado da pesquisa. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS
TOLER (OAB 178060/SP)
Processo 1007279-11.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - Mauricio Manoel da Silva - SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Expeça-se guia de levantamento em favor do autor, referente ao depósito de fls.
114, em cumprimento ao acordo homologado às fls. 106. Após, arquivem-se. - ADV: BRUNO DE ASSIS SARTORI (OAB 349831/
SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1007524-22.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 54/56: Tendo em vista que o requerido ainda não foi citado, e nos
termos do artigo 264 e 294 do Código de Processo Civil, DEFIRO a conversão da presente ação de Busca e Apreensão
em ação executiva. Anote-se a conversão e o valor da causa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 204313691.2015.26.0000 AGRAVANTE: Banco Volkswagen S/A AGRAVADO: Paulo Jaymison Oliveira Noleto (não citado) ORIGEM: 1ª
Vara Cível RELATOR: Luiz Eurico - Órgão julgador: 33ª Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 30/03/2015 - Data do
registro: 02/04/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO PARA AÇÃO
EXECUTIVA - POSSIBILIDADE REQUISITOS DA AÇÃO EXECUTIVA PRESENTES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É
TÍTULO EXECUTIVO - CONVERSÃO ANTES DA CITAÇÃO NÃO COMPROMETE A ESTABILIDADE DO PROCESSO E
PRESTIGIA A ECONOMIA E A CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO. Sem prejuízo, providencie o exequente
o recolhimento das custas de condução de oficial de justiça, a fim de citação do executado no endereço informado na inicial.
Prazo: 10 dias. No silêncio, suspendo a execução nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV:
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 1007626-78.2014.8.26.0320 - Exibição - Medida Cautelar - NATALINA HONORATO LOURENÇO - Manifeste-se a
autora sobre a certidão do Oficial de Justiça (fls. 39), no prazo improrrogável de 10 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV:
ANGELA MORGANA GOMES DA COSTA DUTRA (OAB 256233/SP)
Processo 1007670-63.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Antonio Gava
Filho - Banco do Brasil S/A - Fls. 153: Recebo como emenda à inicial. Encaminhe-se à contadoria para uma nova análise dos
documentos. Após, manifeste-se o requerido, e tornem conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM
PIMENTA (OAB 226496/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ELIS FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1007964-18.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - C.R.A.L. Empreendimentos
e Participações Ltda. - Para o autor se manifestar sobre o resultado NEGATIVO da(s) carta(s) (AR) de citação/intimação. - ADV:
FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS GIANOTTO (OAB 63594/SP)
Processo 1008017-33.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - NEMER MARMORES E GRANITOS
S/A - Vistos. Indefiro, neste momento, o pedido de arresto, tendo em vista que não foram esgotados os meios de localização
para citação. Dessa maneira, providencie o exequente o recolhimento da taxa competente para pesquisa de endereço junto
ao sistema Infojud em nome das empresas executadas. Defiro o pedido de pesquisa de endereço dos representantes legais
das empresas executadas junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Siel. Prazo: 10 dias, sob pena de suspensão da execução
nos termos do artigo 791 III do CPC, com consequente remessa ao arquivo. Com a juntada, providencie o cartório minuta de
pesquisa de endereço junto aos sistemas Infojud, Bacejud e Siel. Intime-se. - ADV: MARILIA GURGUERA VELLUSO (OAB
298343/SP)
Processo 1008053-41.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - FW Braspox Industria de Tintas Ltda.
- Lider Industria e Comercio de Móveis de Aço Ltda. - ME - Para o interessado manifestar-se sobre o resultado das pesquisas. ADV: CARLOS ARTHUR DUARTE CAMACHO (OAB 177282/SP), WALTER CALZA NETO (OAB 157730/SP)
Processo 1008244-86.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Antonio Vagner Lenci - Para o autor se manifestar sobre o resultado NEGATIVO da(s) carta(s) (AR) de citação/intimação. - ADV:
PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP), CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS (OAB 116948/SP)
Processo 1008701-55.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMÍNIO
OMETTO - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 73/74 e em consequência, julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC. Desnecessária a permanência dos autos em cartório até a
quitação das parcelas do acordo, pois o interessado poderá requisitar o processo do arquivo a qualquer tempo, para eventual
execução de sentença. Desnecessário também o levantamento da penhora, já que não formalizada (fls. 69/70). Sem custas
em aberto, arquivem-se anotando-se. P.R.I. - ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB
227611/SP)
Processo 1009205-61.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nelice da Silva
Martins - - Paulo Martins - Banco do Brasil S/A - Recebo o recurso interposto pelo executado, a fls. 249/279, em seu duplo efeito.
Às contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. - ADV: ELIS FERNANDA DA SILVA
(OAB 323004/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB
109631/SP), ISABEL CRISTINA RODRIGUES (OAB 161497/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP),
PAULO ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP)
Processo 1009287-58.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Açucareira Boa Vista Ltda - Manifestese a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/
SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)
Processo 1009347-65.2014.8.26.0320 - Monitória - Cheque - ROSEMARY APARECIDA FABRE NOGUEIRA - Vistos. O
pedido de fls. 46 já foi atendido, conforme pesquisa junto ao sistema Info Jud - Receita Federal (fls. 25). Dessa forma, não sendo
a requerida localizada nos endereços encontrados junto aos sistemas Bacen Jud, Info Jud e SIEL, defiro a citação editalícia,
com prazo de 20 dias. Após a expedição do edital, comprove a requerente, a sua publicação na imprensa local, por duas vezes,
bem como providencie o recolhimento para publicação na imprensa oficial, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.
Intime-se. - ADV: SILVANA MAYANE ELIAS ALVES DA SILVA PEREIRA (OAB 322572/SP)
Processo 1009388-32.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - KEDMA GUERRA - Vistos. Fls. 86/91 - o artigo 655, inciso VI, do CPC, prevê a penhora de ações e cotas de
sociedades empresárias. Porém, a experiência vem revelando que a medida, na prática, não produz efeitos. Explico. A penhora
de cotas sociais exige, posteriormente, a avaliação delas por profissional da área, o que demanda a nomeação de perito. Tal
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profissional nem sempre é encontrado. Quando encontrado, é necessário o pagamento de seus honorários. Feito o pagamento
dos honorários e avaliadas as cotas, o valor encontrado pelo perito não atinge o esperado (por ex., por a empresa ser pequena
e ter pouco valor de mercado), o que exige a busca por outros bens. Tudo isso mostra que a medida tem custos e não vem
produzindo efeito para a satisfação do crédito dos exequentes. Assim, esclareça a parte credora se insiste na medida. Em caso
positivo, expeça-se o necessário para penhora das cotas da empresa mencionada a fls. 91, intimando-se o executado, e junte
o(a) exequente as guias de diligência do Oficial de justiça, para expedição do mandado e intimação pessoal da executada.
Em caso negativo, promova o(a) exequente o efetivo prosseguimento do feito, devendo indicar outros bens penhoráveis da
executada, no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento. - ADV: JEFFERSON SIMÕES DA SILVA (OAB 327087/SP), FABIO
ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP)
Processo 1009436-54.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - José
Aparecido Perine e outros - Banco do Brasil SA - Diante do exposto, rejeito a impugnação e JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento
em favor dos exequentes, no montante indicado a fls. 145 e seus acréscimos. Custas, ao final, pelo executado. Não são devidos
honorários em relação à impugnação rejeitada (Súmula 519 do STJ). Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV:
JULIANA PIMENTA FIORIN (OAB 194550/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 1010159-73.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Genivaldo Antonio da Silva
- Panamaericana de Seguros S/A - 1 - Rejeito os embargos de declaração, porque pretende a reforma da decisão de fls. 148/149
o que não é possível. 2 - Eventual inconformismo deve ser postulado em sede de recurso. 3 Int. - ADV: WALTER BERGSTROM
(OAB 105185/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1010420-38.2015.8.26.0320 (apensado ao processo 1004454-31.2014.8.26) - Embargos de Terceiro - Constrição
/ Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Associação dos Proprietários Refúgios das Águas - Apra - Qualiciclo Agricola
Ltda - - Nilton Alves Fernandes - Certifico e dou fé que, para efeitos de preparo, caso não seja beneficiário da justiça gratuita,
o recorrente deverá efetuar o pagamento da importância de R$ 388,64, equivalente a 2 % sobre o valor da causa atualizado,
como preparo de apelação, a ser recolhida na Guia GARE, Código 230-6. - ADV: DIEGO EMANUEL DA COSTA (OAB 262037/
SP), WILSON PRADO (OAB 313168/SP), RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP), PAULO EDUARDO MACHADO
LUCATO (OAB 125072/SP), BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 245779/SP)
Processo 1010420-38.2015.8.26.0320 (apensado ao processo 1004454-31.2014.8.26) - Embargos de Terceiro - Constrição
/ Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Associação dos Proprietários Refúgios das Águas - Apra - Qualiciclo
Agricola Ltda - - Nilton Alves Fernandes - 1- Recebo os embargos de declaração de fls. 271/273 porque tempestivos. 2 A
sentença apreciou de forma clara e inequívoca as questões levantadas pelo embargante, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou contradição. O que pretende o embargante é a reforma da sentença, o que não se admite por esta via. Eventual
inconformismo deve ser postulado em recurso próprio. 3 Ante todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo
a sentença como tal lançada. 4 Intime-se. - ADV: DIEGO EMANUEL DA COSTA (OAB 262037/SP), BENJAMIM FERREIRA DE
OLIVEIRA (OAB 245779/SP), PAULO EDUARDO MACHADO LUCATO (OAB 125072/SP), RODRIGO APARECIDO MATHEUS
(OAB 263514/SP), WILSON PRADO (OAB 313168/SP)
Processo 1010512-16.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Gilmar Rosseti - Tendo em vista que o
V. Acórdão de fls. 120/125 concedeu a gratuidade processual ao autor, anote-se. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Expeça-se carta precatória para citação dos requeridos residentes na comarca de Artur Nogueira. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. - ADV: RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP)
Processo 1010744-28.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Nair Salles Felício
- Vistos. Fls. 42/43 e 47: Ao cartório para desentranhamento do mandado para cumprimento no novo endereço da empresa
requerida indicado às folhas 42, item “ I “. Defiro a pesquisa de endereço dos sócios executados junto aos sistema Infojud,
providenciando-se a minuta. Intime-se. - ADV: VITOR MEIRELLES (OAB 104637/SP)
Processo 1010759-94.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Barros Ferreira Empreendimentos
Imobiliários Ltda - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 62/64 e em consequência,
julgo extinto o processo, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC. Desnecessária a permanência dos autos em cartório até
a quitação das parcelas do acordo, pois o interessado poderá requisitar o processo do arquivo a qualquer tempo, para eventual
execução de sentença. Sem custas em aberto. Arquivem-se anotando-se. P.R.I. - ADV: CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI
(OAB 188688/SP)
Processo 1010837-88.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Alucel Eletricidade Ltda - Fica o
exequente intimado do resultado negativo do bloqueio de valores junto ao sistema Bacenjud. - ADV: JOAO ORLANDO PAVAO
(OAB 43218/SP)
Processo 1010858-64.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. Vistos. Não há razão que justifique a distribuição “direcionada”. Redistribua-se pois, livremente. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE
SOLIMANI (OAB 148080/SP)
Processo 1010858-64.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. Citem-se os executados, acima mencionados, por todo o conteúdo da petição inicial de folhas 01/03, cópia inclusa, com as
prerrogativas do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida,
acrescida das cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. No caso de
integral cumprimento no prazo legal, a verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o pagamento, proceda ao
Senhor Oficial de Justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma
oportunidade os executados. Cientifiquem-se os executados de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data
da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução. Incidindo a penhora sobre
bem imóvel, providencie o exeqüente o registro no cartório competente, expedindo a serventia à respectiva certidão. Não sendo
encontrado o devedor, diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil. Defiro os
benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. - ADV: CARLOS HENRIQUE SOLIMANI (OAB 148080/SP)
Processo 1011086-39.2015.8.26.0320 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - Manifeste-se a parte
sobre a certidão (PARCIAL) do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 1011257-30.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VAUDETE SUELI
STERDI DOS SANTOS e outros - Banco Itaú S/A - Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no
artigo 267, V, do Código de Processo Civil. Como foi indeferida a gratuidade, as custas e os honorários de R$ 800,00 pelos
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exequentes. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELIS FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP), PAULO ROBERTO FRANCO
DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP)
Processo 1011334-05.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Maria Valdeci
Caverzan Gachet - Certifico e dou fé haver decorrido in albis o prazo para pagamento (475-J). - ADV: BRUNO AUGUSTO
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1011657-10.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Irene Lorizolla - Certifico e
dou fé haver decorrido in albis o prazo para defesa. - ADV: BRUNA MARCHIONE DIAS CUNHA PITELLA (OAB 240923/SP)
Processo 1011783-94.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Manifeste-se
a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: ANA BEATRIZ RAMOS GREGOLIN (OAB 140935/SP),
SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 1011783-94.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Manifeste-se a
parte sobre a certidão (NEGATIVA) do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/
SP), ANA BEATRIZ RAMOS GREGOLIN (OAB 140935/SP)
Processo 1011865-91.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos S.A. - Manifeste-se a parte sobre a certidão (NEGATIVA) do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: PEDRO
COUTO DE CARVALHO (OAB 341698/SP)
Processo 1011907-43.2015.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Emilia Rosette
Bassinello - Manifeste-se a parte sobre a certidão (negativa) do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: JANSEN CALSA (OAB
351172/SP)
Processo 1013035-98.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.S. - Vistos.
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para, no prazo
de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem imóvel
objeto da alienação fiduciária. O devedor deve apresentar resposta após a execução da liminar, no prazo de quinze dias (Art. 3º
§ 3o do DL 911/69), sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a
posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Se o bem não for encontrado ou não se achar
na posse do devedor, diga a parte autora se pretende a conversão em ação executiva (desde que ela tenha título executivo), na
forma do Art. 4o do DL 911/69, devendo, se o caso, emendar a inicial, alterar o valor da causa e recolher eventual custa faltante,
tudo sob pena de extinção. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em caso de obstrução da ordem
judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)
Processo 1013051-52.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Nely Alves de Souza e outros Ante a petição de fls. 48, informando a desistência da ação, julgo extinto o processo movido por NELY ALVES DE SOUZA e
outros contra VILARINO DE OLIVEIRA ALVES DE SOUZA e outra, com fulcro no artigo 267, VIII, do C.P.C. Promova a autora o
recolhimento das custas em aberto, no valor de R$ 117,75. Na inércia, expeça-se certidão para inscrição em dívida ativa e após,
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: VANIA PINKE RODRIGUES (OAB 114617/SP)
Processo 1013114-77.2015.8.26.0320 - Monitória - Duplicata - Logos de Campinas Equipamentos Eletricos - Vistos. O exame
superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção
envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos
de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso
permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE
QUEIROZ DAMACENO (OAB 286011/SP)
Processo 1013533-97.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S.A. - Para o Autor se manifestar sobre a PETIÇÃO de fls. 42/48 (“Purgação da mora”). - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA
(OAB 173267/SP), DANIEL RICARDO BATISTA (OAB 196433/SP)
Processo 1013588-48.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marileide Aparecida Fabre
- Banco Bradescard S/A - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a CONTESTAÇÃO (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CESAR
HENRIQUE CASTELLAR (OAB 202791/SP), RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP)
Processo 1014305-60.2015.8.26.0320 - Monitória - Duplicata - José Fernando Alves Junior - Epp - Vistos. O exame superficial
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a
relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze)
dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência;
advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte.
Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá a presente,
por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de
que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ISRAEL CARLOS DE SOUZA (OAB
255747/SP)
Processo 1014307-30.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Airton
Gardizani e outros - Tem prioridade na tramitação, anote-se. A exequente requer os benefícios da gratuidade processual, porém,
não comprovou a condição de hipossuficiência. O objeto da presente ação é a cobrança de juros e correção sobre aplicação
financeira no importe de R$395.249,92 que faz com que este Magistrado conclua que ela possua condições de pagar as taxas
judiciais e custas do processo. Deve ser anotado que, compete ao Judiciário coibir abusos do direito de requerer o benefício
da Justiça Gratuita como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de
assistência judiciária à exequente. Fica deferido, no entanto, o recolhimento das custas inicias ao final da ação, conforme
requerido às folhas 10. Anote-se. Cite-se e intime-se o devedor a efetuar o seu pagamento do valor no prazo de 15 dias, sob
pena de aplicação de multa de 10% do débito, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de
que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB
226496/SP)
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Processo 1014419-96.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Cheque - Carlinhos Marmores G Ltda. Me - Recolha o
ator as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. - ADV: MARCELO
HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1014444-12.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nagib Elias Jabbour - Cite-se o
executado, acima mencionado, por todo o conteúdo da petição inicial, cópia inclusa, com as prerrogativas do artigo 172, §
2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das cominações legais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. No caso de integral cumprimento no prazo legal, a
verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o pagamento, proceda ao Senhor Oficial de Justiça à imediata penhora
de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma oportunidade os executados. Cientifiquese o executado de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data da juntada aos autos do mandado de
citação, independentemente de penhora, depósito ou caução. Incidindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exeqüente
o registro no cartório competente, expedindo a serventia à respectiva certidão. Não sendo encontrado o devedor, diligencie o
Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
FERNANDA GROTTA JACON (OAB 153091/SP)
Processo 1014457-11.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Johama - Empreendimentos Imobiliários
Ltda - Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código
de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV:
ANA PAULA ZATZ CORREIA (OAB 88079/SP)
Processo 1014534-20.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Marcia
Amabile Micheletti - Vistos. A exequente requer os benefícios da gratuidade processual, porém, não comprovou a condição
de hipossuficiência. O objeto da presente ação é a cobrança de juros e correção sobre aplicação financeira no importe de
R$12.100,74 que faz com que este Magistrado conclua que ela possua condições de pagar as taxas judiciais e custas do
processo. Deve ser anotado que, compete ao Judiciário coibir abusos do direito de requerer o benefício da Justiça Gratuita
como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária
à exequente. Fica deferido, no entanto, o recolhimento das custas inicias ao final da ação, conforme requerido às folhas 10.
Anote-se. Cite-se e intime-se o devedor a efetuar o seu pagamento do valor no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de
multa de 10% do débito, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como
carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se
efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIS FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1014535-05.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Sebastião Teixeira Gomes - Vistos. CITE-SE a(o)
ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de
que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP)
Processo 1014540-27.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para, no
prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida
esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem
imóvel objeto da alienação fiduciária. O devedor deve apresentar resposta após a execução da liminar, no prazo de quinze dias
(Art. 3º § 3o do DL 911/69), sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em
anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do
autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Se o bem não for encontrado ou não
se achar na posse do devedor, diga a parte autora se pretende a conversão em ação executiva (desde que ela tenha título
executivo), na forma do Art. 4o do DL 911/69, devendo, se o caso, emendar a inicial, alterar o valor da causa e recolher eventual
custa faltante, tudo sob pena de extinção. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Em caso de obstrução
da ordem judicial, fica autorizada a ordem de arrombamento e reforço policial. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB
308730/SP)
Processo 1014601-82.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Mecatti Comercio de Ferro e Aço
Ltda - Vistos etc. Cite-se o executado, acima mencionado, por todo o conteúdo da petição inicial de folhas 01/06, cópia inclusa,
com as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da
dívida, acrescida das cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado. No caso
de integral cumprimento no prazo legal, a verba honorária será reduzida da metade. Não efetuado o pagamento, proceda ao
Senhor Oficial de Justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma
oportunidade o executado. Cientifique-se o executado de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data da
juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução. Incidindo a penhora sobre bem
imóvel, providencie o exeqüente o registro no cartório competente, expedindo a serventia à respectiva certidão. Não sendo
encontrado o devedor, diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil. Defiro os
benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANA LUIZA NICOLOSI DA ROCHA (OAB 304225/SP)
Processo 1014631-20.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Elides
Bellardis Bortolli e outros - Os autores residem em Charqueada , onde o réu também tem agência. Dessa forma, a comarca
de Limeira não é o Juízo competente para o julgamento da presente ação. A ação foi ajuizada em Limeira talvez com o intuito
de buscar decisão favorável à tese do demandante, o que não se permite. A prática viola regras básicas de competência e a
boa administração da Justiça. Sobre o tema: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Ação revisional de contrato bancário. Absoluta
incompatibilidade entre os fatos narrados e a comarca em que a ação foi ajuizada. Total ausência de razão que fundamente a
escolha da Comarca de Cândido Mota. Possibilidade de reconhecimento de ofício de incompetência relativa. Evita-se a busca de
juízos que, sabidamente, possuam posicionamento favorável à tese defendida. Decisão mantida. Recurso não provido (TJSP AI
n. 706497320128260000, rel. TASSO DUARTE DE MELO). Ademais, a jurisprudência vem permitindo a ação no próprio domicílio
do credor: 2217165-57.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Relator(a):
Flávio Cunha da Silva; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
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17/06/2015; Data de registro: 18/06/2015 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença proferida em Ação
Civil Pública proposta por IDEC contra HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. ILEGITIMIDADE ATIVA - Coisa julgada. Questão
molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública. Possibilidade conferida a todo o poupador que demonstre
que foi lesado pela conduta do Banco a dar início à liquidação do julgado em seu domicílio. Desnecessidade de demonstração
do vínculo associativo. COMPETÊNCIA - Sentença com efeito erga omnes para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores.
Faculdade da parte na escolha do local onde promoverá a liquidação. Possibilidade de se processar tanto no domicílio do
liquidante, quanto na localidade em que tramitou a ação condenatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não restou comprovado
que os valores relativos aos depósitos de caderneta de poupança foram excluídos da transferência do ativo. Responsabilidade
exclusiva assumida inclusive pelas obrigações relativas às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais. CÁLCULOS
apresentados em sede de liquidação. Diferenças existentes nos cálculos das partes que têm como fator preponderante o “dies
a quo” dos juros de mora. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros remuneratórios e
correção monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça
de São Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de
encerramento da conta. Recurso desprovido. Assim, remeta-se o processo para a comarca de Charqueada, para redistribuição.
Intime-se. - ADV: ALISON RODRIGO LIMONI (OAB 224652/SP)
Processo 1014633-87.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Mayra
Rodrigues Pinto Piccinini e outro - Vistos. 1 - Postulam os autores a concessão dos benefícios da gratuidade processual,
deixando de comprovar documentalmente a sua condição de hipossuficiência, instruindo a inicial, tão somente com as
declarações de fls. 33/34. 2- O autores se encontram representados por procuradores particulares, possuem renda mensal
e qualificam-se como engenheiro e enfermeira. 3 - Ademais, a lide versa sobre pedido de rescisão de contrato de compra
e venda de um apartamento. 4 - Logo, não podem ser reputados pobres nos termos da Lei nº 1060/50. 5 - Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 109883-62.2012.8.26.0000 - Comarca:LIMEIRA 1ª. Vara Cível - Juiz:Alex Ricardo dos Santos
Tavares - Agravante: Dinaldo Augusto dos Santos Agravado: Banco Itaú Seguros S/A. GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO
DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE, MAS DEIXA DE EXISTIR DIANTE DE EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DE QUE A PARTE
DESFRUTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO QUE
PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas
diante de elementos de prova em contrário. No caso, a prova existente evidencia que a parte desfruta de condições financeiras
que lhe permitem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, não fazendo jus ao benefício. Voto nº
24.829 Data de registro: Data de registro: 13/06/2012. 6 - Ante tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária aos
requerentes, devendo as taxas judiciárias serem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: BENJAMIM
FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 245779/SP)
Processo 1084539-48.2015.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Fabiano Morais - Para o
interessado manifestar-se sobre o resultado das pesquisas. - ADV: ELISANGELA ROSSETO MACHION (OAB 210623/SP)
Processo 4001600-47.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A - Manifeste-se a parte sobre a certidão (NEGATIVA) do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 4007982-56.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Adriano de Oliveira BELO VEICULOS LIMEIRA LTDA - - CIFRA S A CREDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO - Certifico e dou fé haver decorrido in
albis o prazo para pagamento (475-J). - ADV: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), EUCLIDES BECKMAN
JUNIOR (OAB 317810/SP), ARACELI SASS PEDROSO (OAB 239325/SP)
Processo 4008525-59.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LILLYA RIBEIRO BARROS
- Vistas dos autos ao exequente para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a petição e depósito às fls. 312/313. (art. 326 ou 327 do
CPC). - ADV: LUCIANA RICCI DE OLIVEIRA ROSA (OAB 262254/SP), ROSANA PENEDO FARIAS DA SILVA, ARNOR SERAFIM
JUNIOR (OAB 79797/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2016
Processo 0025498-89.2015.8.26.0320 (processo principal 4003645-24.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Guarda ELISANDRA CRISTINA VENANCIO - Vistos. A fase de execução (CPC, art. 457 e segs.) deve se processar nos autos onde
prolatada a sentença, não figurando com dependente, daí porque incabível sua distribuição em apenso. Assim, ao subscritor da
petição de folhas 01/12 para a necessária correção (protocolar como “Petições Diversas”). Intime-se e, após, arquivem-se estes
autos. - ADV: MARCUS VINICIUS DE CAMPOS GALLO (OAB 258225/SP), APARECIDA SUZETE CALÇA VIEIRA (OAB 278710/
SP)
Processo 1000393-30.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.A.S. - MANIFESTEM-SE ACERCA DO LAUDO
PSICOLÓGICO. - ADV: ISRAEL CARLOS DE SOUZA (OAB 255747/SP)
Processo 1001033-96.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.T.S. - K.C.D. - - J.P.D.
e outros - MANIFESTAR-SE SOBRE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. - ADV: ORIVALDO
COSTA DE OLIVEIRA (OAB 110154/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), ANTONIO
FERREIRA DA SILVA (OAB 145336/SP)
Processo 1001262-90.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - S.P.M. - O Termo de Curatela Definitiva encontrase disponível para ser impresso e assinado pela parte interessada. *** O Mandado de Registro de Interdição - juntamente com
o Ofício que o acompanha - e a Certidão de Honorários estão disponíveis para impressão e respectivo encaminhamento pela
parte interessada. - ADV: EDSON FELIPE SOUZA GARCINO (OAB 283020/SP)
Processo 1001942-41.2015.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Sonia Regina Vieira Roque - Certifico e
dou fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de recurso. (INDICAR PEÇAS PARA COMPOR O FORMAL
DE PARTILHA) - ADV: MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1002904-64.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.R.S. - - J.R.S. - E.A.R.
- M.A.S. - Para a exeqüente se manifestar sobre o parecer do MP a fls. 96. - ADV: LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/
SP), LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO (OAB 261690/SP), FERNANDA MORAES DOS SANTOS (OAB 240598/SP)
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Processo 1003047-53.2015.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Tiago da Silva Martins - Certifico e dou
fé haver transitado em julgado a r. Sentença, sem interposição de recurso. (INDICAR PEÇAS PARA COMPOR O FORMAL DE
PARTILHA) - ADV: WESLEY APARECIDO BAENINGER (OAB 108194/SP)
Processo 1004882-76.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - M.K.S.S. - S.H.S. - Manifestar-se,
em 10 dias, sobre a CONTESTAÇÃO (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/SP), MARIA
DAS DORES GUIRALDELLI COVRE (OAB 218119/SP), PAULA MARCELA BERNARDO (OAB 261765/SP)
Processo 1004949-75.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.E.C. - F.A.A.L. - Deverá o réu
apresentar cópia de seus documentos pessoais para extração dos nomes de seus genitores. - ADV: NILSON ANDRÉ CERQUEIRA
MENEZES (OAB 36719/BA), LEOVEGILDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Processo 1005139-04.2015.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.S.D.R. - R.L.D.R. - Para as partes se manifestarem
sobre o Estudo Psicossocial juntado aos autos. - ADV: LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/SP), LETICIA ZAROS
GIRALDELLO DA SILVEIRA (OAB 253345/SP), LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO (OAB 261690/SP), TANIA MARIA FERRAZ
SILVEIRA (OAB 92771/SP)
Processo 1005575-60.2015.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Luiz Antonio Maria Manifestar-se sobre ofício do Banco Itaú informando saldo em conta (fls. 41). - ADV: SOLANGE HELOISA DA SILVA ALVES
(OAB 190789/SP)
Processo 1005579-97.2015.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - A.C.A. - Manifestarem-se, em 05 dias, sobre o
LAUDO PERICIAL juntado aos autos. - ADV: REGIANE CASTRO DE PAULA (OAB 287221/SP)
Processo 1006466-81.2015.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.A.S. - Para o interessado
manifestar-se sobre o resultado das pesquisas. - ADV: MARCOS PAULO SCHINOR BIANCHI (OAB 341065/SP)
Processo 1006608-85.2015.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Gerson Lucio de Araujo - Para o
inventariante se manifestar sobre a solicitação da FESP (fls. 162). - ADV: HENRIQUE CENEVIVA (OAB 190221/SP), DANIELLE
RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP)
Processo 1006772-50.2015.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Busca e Apreensão de Menores - J.L.C.S. - Para o interessado
manifestar-se sobre o resultado das pesquisas. - ADV: RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP)
Processo 1006811-47.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - L.A.F.C. - Homologo a
desistência formulada a fls. 52, para os fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência,
JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Ciência à Defensoria
Pública e ao MP. Sem custas finais em aberto, arquive-se anotando-se. P.R.I. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1007853-34.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - I.M.S. - Para o interessado
manifestar-se sobre o resultado da pesquisa. - ADV: GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP)
Processo 1008088-98.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.S. - R.S. - Manifestarse, em 10 dias, sobre a CONTESTAÇÃO/Justificativa (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: TANIA MARIA FERRAZ SILVEIRA (OAB
92771/SP), PRISCILA PATRICIA GARCIA PINHEIRO (OAB 275217/SP)
Processo 1008245-71.2015.8.26.0320 - Sobrepartilha - Sucessões - Maria José Magalhães e outros - VISTOS. Emendem os
interessados a inicial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem análise do mérito, excluindo a falecida Maria José
Magalhães, pois a sobrepartilha é dos bem por ela deixado e que não foi inventariado oportunamente, devendo nele constar
apenas os herdeiros necessários. Além disso, esclareçam se o bem que pretendem partilhar foi adquirido durante a separação
de fato do ex-cônjuge José Petronilho Magalhães e que por essa razão ele não concorrerá na sucessão, pois da maneira
como consta na petição inicial, ele está doando a parte do imóvel que não adquiriu, o que se revela um contrassenso jurídico.
Cumpridas tais determinações, dê-se vista a FESP pelo prazo legal. Do contrário, tornem-me conclusos para extinção. Int.
Limeira, . Henrique Alves Corrêa Iatarola Juiz de Direito - ADV: VANDERLEI ANDRIETTA (OAB 259307/SP)
Processo 1008843-59.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - M.R.C. - - G.W.S. - A Certidão de
Honorários está disponível nos autos digitais para ser impressa e encaminhada pelo interessado. - ADV: ALEX ANDREWS
PELLISSON MASSOLA (OAB 259771/SP), CARLA REIS DE OLIVEIRA (OAB 202399/SP)
Processo 1009228-70.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.E.F.M. - Para a
exeqüente se manifestar sobre o parecer do MP a fls. 24. - ADV: KAREN DANIELA CAMILO (OAB 214343/SP)
Processo 1009953-93.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.L.A.L. - - P.H.A.L.
- Deixo por ora de expedir o Mandado de Prisão, haja vista a insuficiência de elementos qualificativos mínimos necessários
para o ato, pois além da indicação do nome, pelo menos mais dois ítens identificadores (filiação, RG, CPF ou data e local de
nascimento) são imprescindíveis para a inserção no banco de dados da Polícia Civil. - ADV: MARCIO TADEU DE MARCHI (OAB
116636/SP)
Processo 1011134-95.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.H.I.S. - Para o
interessado manifestar-se sobre o resultado das pesquisas. - ADV: DANIELA FERNANDA CONEGO (OAB 204260/SP)
Processo 4003645-24.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.C.V. - Vistos. Aguarde-se correto peticionamento
da execução da sentença. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS DE CAMPOS GALLO (OAB 258225/SP), APARECIDA SUZETE
CALÇA VIEIRA (OAB 278710/SP), MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP)
Processo 4006906-94.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - L.R.S. - G.A.D. - Processo
Desarquivado. Decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos voltarão ao arquivo. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), SUELI BALABEN PEREIRA (OAB 95223/SP), JOSE APARECIDO PEREIRA
(OAB 90824/SP), BRUNO MOREIRA (OAB 253204/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME SALVATTO WHITAKER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2016
Processo 1000093-97.2016.8.26.0320 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Inadimplemento - New Trade Fomento Mercantil Ltda - Cite-se, para contestar a ação ou depositar o valor
correspondente ao total do crédito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 98 da Lei nº 11.101/05. Para o caso de
depósito elisivo da falência, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.. Cientifique-se o devedor
que o depósito deverá considerar correção monetária e juros, a partir do vencimento dos títulos (STJ, Súmula 29) 4. Intime-se.
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- ADV: MOISES ETCHEBEHERE JUNIOR (OAB 253705/SP)
Processo 1000123-35.2016.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Wender Ronan de Souza Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito da COMARCA DE PIRACICABA - SP Defiro a gratuidade processual ao requerente.
CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue
anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) defesa,
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o
seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a).
Heitor Marcos Valerio Intime-se. - ADV: HEITOR MARCOS VALERIO (OAB 106041/SP)
Processo 1003615-06.2014.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Avelino Bueno de Moraes e outro - Manifeste-se
a parte sobre a certidão (NEGATIVA) do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: FERNANDA CECILIA FUZATTO DE MORAES
(OAB 239046/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1007936-50.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Syro Neiva Campos - Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por SYRO NEIVA CAMPOS contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
Conforme se aduz da petição inicial de fls. 02/12, o autor requereu antecipação de tutela para o fim de determinar ao réu a
concessão do benefício auxílio-acidente. Quanto aos fatos, alegou o autor ser portador de moléstias que o incapacitam de
exercer qualquer atividade laborativa. Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/44. A apreciação da tutela antecipada
foi indeferida (fls. 45). Citado, o réu apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 47/62). Relatado o
essencial. Decido. Em que pese os documentos acostados com a inicial, não há prova inequívoca acerca da atual incapacidade
laborativa do autor. Assim, necessária a realização de prova pericial, nomeio o Dr. LUCIANO RIBEIRO ÁRABE ABDANUR, para
que realize exame no autor, assinalando-lhe o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. O INSS já apresentou quesitos. Concedo
ao autor o prazo de 10 dias, para apresentação de quesitos, sob pena de preclusão. Intime-se o perito para designação do local,
data e hora para realização da perícia, encaminhando-se cópias das principais peças e documentos dos autos, inclusive dos
quesitos eventualmente apresentados pelas partes. Designada a perícia, deverá o autor ser intimado pessoalmente acerca da
data da perícia, devendo comparecer à perícia, munido de documento de identidade. Arbitro, desde já, os honorários periciais
em R$880,00, devendo ser solicitado o pagamento junto ao INSS. Cumpra-se e Intimem-se. - ADV: WALTER BERGSTROM
(OAB 105185/SP)
Processo 4000685-95.2013.8.26.0320 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Inadimplemento - Kortgeral Produtos Siderúrgicos Ltda. - Impacto Moveis de Aço Ltda - Vistos. Intimese o síndico, por e-mail, para que informe acerca da existência de ativos e em caso positivo, se aceita o recebimento dos
honorários após a venda do ativo. Intime-se. - ADV: MARCOS PINTO NIETO, TATIANE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 214005/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0000615-20.2011.8.26.0320 (320.01.2011.000615) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Edilene Sodre
de Sousa e outros - Hdi Seguros Sa - - Transzanolli Ltda Me e outros - Vistos. Inicie-se novo volume com a juntada de petição.
Fls. 579/602 - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, não havendo notícias de efeito suspensivo
ao agravo, encaminhem-se os autos à contadoria para conferência dos cálculos apresentados, observando-se os termos da
sentença. Intime-se. - ADV: MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), JULIO CESAR SILVA BIAJOTI (OAB
201950/SP), ARTHUR LUÍS PALOMBO (OAB 214251/SP), MARCO ANTONIO COLETTA (OAB 51756/SP), ANGELICA LUCIA
CARLINI (OAB 72728/SP), ANDREY DE FRANCISCHI COLETTA (OAB 264341/SP), ALEXANDRO LUIS PIN (OAB 150380/SP)
Processo 0001205-60.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001205) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Gilberto
Antonio Torrezan e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial juntado às fls. 693/726.
Intime-se. - ADV: EDNA LUZIA ZAMBON DE ALMEIDA (OAB 111612/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), GISELE CRISTINA CORRÊA RODRIGUES (OAB 164702/SP), MAURO SERGIO RODRIGUES (OAB 111643/SP)
Processo 0001483-95.2011.8.26.0320 (320.01.2011.001483) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Silvio Barbosa
Chaves - Inyma de Oliveira Vicente e outro - Vistos. Fls. 137 - Defiro, expedindo-se o necessário. Intime-se. - ADV: CRISTIANE
AVIZU REHDER (OAB 139583/SP), MARCOS DE OLIVEIRA (OAB 254788/SP)
Processo 0001759-24.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Anderson Aparecido Milke INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. SUBAM - os presentes autos, ao Egrégio Tribunal de Justiça,
Seção de Direito Público, com as nossas homenagens e observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: MARIA ARMANDA
MICOTTI (OAB 101797/SP), SILVIO CARLOS LIMA (OAB 262161/SP)
Processo 0001993-40.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001993) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário
- Evanice de Paula dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Providencie a serventia a juntada a estes
de cópia da sentença e respectivo transito em julgado dos autos n. 1006295-272.015. Após, tornem. Intime-se. - ADV: MARIA
ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP), JEFFERSON POMPEU SIMELMANN (OAB 275155/SP)
Processo 0002136-97.2011.8.26.0320 (apensado ao processo 0020619-15.2010.8.26) (320.01.2011.002136) - Cumprimento
de sentença - Organização Industrial Centenário Ltda - Cemaço Centro Manufatureiro do Aço Ltda - Aguarde-se pelo prazo
de trinta dias. Decorrido, informe a exequente/embargada o andamento da carta precatória, no prazo de cinco dias. - ADV:
RODRIGO CRUAÑES DE SOUZA DIAS (OAB 162341/SP), RENATA ZARZUELA COELHO (OAB 185531/SP), CAMILLA ALVES
CORDARO BICHARA (OAB 185737/SP)
Processo 0004328-03.2011.8.26.0320 (320.01.2011.004328) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa CUSTAS FINAIS PELO EXECUTADO: Guia Dare cód. 230-6; 1% sobre o valor de R$25.000,00, datado de 16/04/2012, corrido
de acordo com a tabela de Justiça R$32.481,49 (R$25.000,00 / 47,372057 * 61,548603). Valor a recolher R$ 324,81. - ADV:
CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP)
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Processo 0004667-40.2003.8.26.0320 (320.01.2003.004667) - Cancelamento e Retif. de Registro Público (em geral) REGISTROS PÚBLICOS - Natal Grisolio Espolio ( Rep Pinvte Dario Zanarelli ) e outro - Expeça-se ofício à PGE para crédito dos
honorários reservados (fls. 144) ao perito judicial. Manifestem-se as partes, em cinco dias, sobre o laudo pericial juntado às fls.
202/220. - ADV: ROBERTO CARLOS ZANARELLI (OAB 131578/SP)
Processo 0004786-40.1999.8.26.0320 (320.01.1999.004786) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Genivaldo de Andrade - Vistos. Nos termos do Provimento nº 1625/2009 do Conselho Superior da Magistratura do Estado
de São Paulo, defiro a realização da alienação judicial eletrônica de que trata o artigo 689-A do Código de Processo Civil,
nomeando, para tanto, a empresa “DINAMICA - leiloes judiciais e extra judiciais”, (www.dinamicaleiloes.com.br), com escritório
profissional na Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, nº 190, Vila Pedro Moreira, sala 607 - 6º andar, Guarulhos-SP, CEP 07020001, e_mail: avani@dinamicaleiloescom.br, representada pela leiloeira AVANI RIBAS, matriculada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo - JUCESP, sob nº 698, o qual fica autorizado a proceder uma melhor divulgação da hasta pública e fará jus a uma
comissão de 2%, sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo exequente, em caso de adjudicação; 5% sobre o valor do lanço
vencedor, em caso de arrematação, pela pessoa arrematante; 2% sobre o valor da avaliação para o caso de remissão, a cargo
do executado e 2% sobre o valor da avaliação, a cargo das partes, em caso de realização de acordo, o que constará dos editais
a serem publicados. O primeiro leilão terá início no dia 16 de fevereiro de 2016, às 13:00 horas. Cumprindo o determinado por
aquele E. Tribunal, a alienação obedecerá às regras do Provimento citado, com 1º leilão no primeiro dia útil subsequente ao
da publicação do Edital. O preço mínimo a ser observado para a arrematação é o da avaliação. Não havendo lance superior à
importância da avaliação, nos 3 dias seguintes seguir-se-á sem interrupção o segundo pregão, que se estenderá por, no mínimo,
20 dias e se encerrará em 09 de março de 2016, às 13:00 horas. No segundo pregão não se admitirá lances inferiores a 60%
do valor da avaliação. O Leilão será realizado exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO através do portal (www.dinamicaleiloes.
com.br). Os lances serão promovidos e captados por aquele portal, ainda que abaixo do valor de avaliação. Nessa hipótese,
porém, o valor deverá ser referendado por este juízo. A hasta será presidida pela leiloeira Avani Ribas. Os interessados deverão
cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo
provimento. Intime(m)-se o(s) executado(s). A expedição e publicação dos editais ficarão a cargo da leiloeira, dentro dos prazos
legais, dos quais deverão também, constar à(s) intimação (ões) do(s) executados, na a eventualidade de não ser(em) intimado(s)
pessoalmente(s) para o ato acima designado. Ficam os interessados, desde já, cientes de que, a ata do leiloeiro, será juntada
nos autos, na mesma data, e servirá como auto de arrematação ou de leilão negativo, independentemente de ratificação do
ato pelo Juízo ou Serventia Judicial, o que também constará o edital. As partes serão intimadas das datas, locais e forma de
realização do leilão dos seguintes bens: “um veículo marca VW-Volkswagen, modelo Bora, placas KUY-4205, cor cinza, ano de
fab/mod. 2008, renavam nº 00971933758, avaliado em R$ 18.115,00 aos 14/11/2014”. Ficam intimados as partes e os demais
interessados, que o valor do débito, bem como, o valor da avaliação serão atualizados nas datas do pregão. O arrematante
arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários em
analogia ao art. 130, parágrafo único do CTN. Este despacho servirá como ofício para que funcionários da “DINAMICA leilões
judiciais e extra judiciais”, devidamente identificados, a providenciarem o cadastro e agendamento pela internet dos interessados
em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos pretendentes, designando-se
datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do bem, podendo ainda, obter material
fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem,
que serão vendidos no estado em que se encontrem. Intime-se. - ADV: MARCIA APARECIDA SANCHEZ DE ARRUDA (OAB
265410/SP), LAZARO OTAVIO BARBOSA FRANCO (OAB 79819/SP), CARLOS ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP)
Processo 0004786-40.1999.8.26.0320 (320.01.1999.004786) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Genivaldo
de Andrade - Providencie o exequente, em 05 (cinco) dias, o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no importe de
R$70,65, para a expedição do mandado de intimação do executado no endereço informado a fls. 111. - ADV: LAZARO OTAVIO
BARBOSA FRANCO (OAB 79819/SP), CARLOS ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP), MARCIA APARECIDA SANCHEZ DE
ARRUDA (OAB 265410/SP)
Processo 0007673-02.1996.8.26.0320 (320.01.1996.007673) - Inventário - Inventário e Partilha - Roberto Lucato - Waldemar
Lucato - Vistos em correição. Face os documentos apresentados e sendo todos os herdeiros maiores e capazes, defiro o pedido
de alvará judicial requerido às fls. 727, a fim de autorizar, como efetivamente autorizado fica, o Espólio de WALDEMAR LUCATO,
representado por seu inventariante, Sr. ROBERTO LUCATO, a proceder o resgate de 1.100 (hum mil e cem) ações EP do ItaúUnibanco, que se encontram em nome do falecido Waldemar Lucato, podendo para tanto assinar o que for necessário. Expeçase o competente alvará judicial conforme acima autorizado, com prazo de 90(noventa) dias. Após, requeira o inventariante, em
cinco dias, o que de direito, acerca do prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se.
- ADV: HENRIQUE CORNACCHIA JUNIOR (OAB 122531/SP), SILVANA CRISTINA BARBI HERNANDES (OAB 106059/SP),
REYNALDO COSENZA (OAB 32844/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), CÍCERO FRANCO SIMONI (OAB
155286/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP)
Processo 0008728-65.2008.8.26.0320 (320.01.2008.008728) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
- Petrobras Distribuidora Sa - New Star Industria e Comercio de Lubrificantes e Produtos Quimicos Ltda Me - LUT LEILÕES Vistos. Dê-se ciência às partes acerca da designação do leilão às fls. 253/259. No mais, aguarde-se em cartório o resultado
do leilão. Intime-se. - ADV: TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB 131296/SP), FÁBIO IZIQUE CHEBABI (OAB
184668/SP), PAULA MACHADO LOPES MEDINA (OAB 246047/SP), ALEXANDRE NUNES PETTI (OAB 257287/SP), MAURO
AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)
Processo 0010879-96.2011.8.26.0320 (320.01.2011.010879) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Valdir
Barreto Mourão - Sergio Henrique Rezende Peçanha - - Maria Teresa Cantieri Rezende Peçanha - VISTOS. Torno o julgamento
em diligência. Intime-se o Perito para que informe ao Juízo qual o valor dos serviços até então realizados pelo Autor, levando-se
em consideração os pontos já apurados quanto à qualidade. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de cinco dias e, em
seguida, tornem-me conclusos para sentença. Int. Limeira, . Henrique Alves Corrêa Iatarola Juiz de Direito - ADV: SAULO DE
ARAUJO LIMA (OAB 117433/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP)
Processo 0010879-96.2011.8.26.0320 (320.01.2011.010879) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Valdir
Barreto Mourão - Sergio Henrique Rezende Peçanha - - Maria Teresa Cantieri Rezende Peçanha - Vistos. Remetam-se os autos
ao Juiz Auxiliar. Intime-se. - ADV: ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP), SAULO DE ARAUJO LIMA (OAB 117433/SP)
Processo 0011770-93.2006.8.26.0320 (320.01.2006.011770) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Consider Distribuidor Nacional de Produtos
Siderúrgicos Ltda - Viviane Aparecida Rodrigues Monteiro e outros - Vistos. Fls. 753/754: Nos termos da manifestação do
Administrador Judicial, intime-se a Sra. Noely Aparecida Roland Zovico, na pessoa de seu procurador, para que apresente com
urgência nos autos, os Instrumentos Particulares datados de 17.05.1996 e 05.11.2002, que originaram a aquisição da área de
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769,21 m2 do imóvel matriculado sob o n. 58.478 junto ao 2o. Cartório de Registro de Imóveis de Limeira-SP. Sem prejuízo,
oficie-se ao Banco do Brasil S/A, conforme determinado às fls. 735. Intime-se. - ADV: JAIR ALBERTO CARMONA (OAB 27414/
SP), MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO (OAB 239904/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), MARIA DO CARMO
PEREIRA (OAB 55904/SP), RENATA TAVARES DE ALMEIDA (OAB 361883/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP),
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP)
Processo 0012700-04.2012.8.26.0320 (320.01.2012.012700) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Claudio
Zalaf Advogados Associados - Vistos. Fls.224: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta dias. Decorrido o prazo e
não havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP),
HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP)
Processo 0014528-30.2015.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0005253-67.2014.8.26.0619 - 2ª Vara Judicial
da Comarca de Taquarintiga/SP) - ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA - Vistos. Manifeste-se a autora no prazo de cinco dias, acerca
do laudo médico pericial juntado às fls.25/28. No silêncio devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens, observadas
as formalidades de praxe. Intime-se. - ADV: CELSO AKIO NAKACHIMA (OAB 176372/SP)
Processo 0015080-34.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015080) - Procedimento Ordinário - Luciano Ramos da Silva - Aymore
Crédito Financiamento e Investimento Sa e outro - Vistos. Manifeste-se o exequente no prazo de cinco dias, acerca da petição
e comprovante de depósito juntados às fls.171/172. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: EDGAR
FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), JULIA RODRIGUES GIOTTO (OAB 232231/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP),
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0015654-57.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015654) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Hsbc Bank
Brasil Sa Banco Múltiplo - Vistos. Fls. 196: Defiro o pedido. Expeçam-se ofícios às empresas de telefonia conforme requerido.
Com as respostas, tornem. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 0015654-57.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015654) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Providencie o autor a impressão e encaminhamento dos ofícios expedidos no prazo de 05 dias.
- ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 0015687-47.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015687) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Antonio Julio
Maçorano - Vistos. Fls. 266/268 - Defiro a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para consulta
e eventual penhora de créditos existentes em nome dos executados decorrente do programa “Nota Fiscal Paulista” e, que
referidos créditos deverão tornar-se indisponíveis para levantamento, a não ser por ocasião de ordem judicial. Deverá constar,
ainda no ofício, que não existindo crédito no momento da consulta, fica vedada a indisponibilização de créditos futuros. Intimese. - ADV: LILIAN NARESSI POLETTI (OAB 247751/SP), ALINE GIMENEZ DA SILVA (OAB 265896/SP), ADRIANO GREVE
(OAB 211900/SP)
Processo 0015687-47.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015687) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Antonio Julio
Maçorano - Providencie o exequente a impressão e encaminhamento do ofício expedido no prazo de 05 dias, comprovando-se
nos autos. - ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), LILIAN NARESSI POLETTI (OAB 247751/SP), ALINE GIMENEZ DA
SILVA (OAB 265896/SP)
Processo 0017386-44.2009.8.26.0320 (320.01.2009.017386) - Procedimento Ordinário - Seguro - Sergio Renato Paris Mafre Vera Cruz Seguradora Sa - - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Isto posto, julgo
PROCEDENTE, em parte, o pedido para se condenar a ré a pagar a favor do autor R$2.700,00, devendo tal quantia ser
monetariamente atualizada desde o sinistro e acrescida de juros de mora de 12% ao ano desde a data da citação, extinguindose o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §
3º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES (OAB 264387/SP), ADRIANA POSSE
(OAB 264375/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0018125-46.2011.8.26.0320 (320.01.2011.018125) - Outros Feitos não Especificados - Compra e Venda - Ricardo
Felipe Valle Rego de Aragão e outro - Vistos. Fls. 229 - Defiro, tão somente, o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta)
dias. Decorrido o prazo sem haver resposta dos ofícios expedidos, reiterem-se. Intime-se. - ADV: MÔNICA HAUSCHILD
ARAGÃO
Processo 0018157-85.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018157) - Cumprimento de sentença - Coisas - Cobermax Comércio de
Telhas Ltda - Citologika Centro de Diagnostico Sc Ltda - Vistos em correição. Ante a certidão supra, intime-se pessoalmente, o
administrador da penhora para prestar contas em 10 (dez) dias, sob pena de desobediência. Intime-se. - ADV: VALDIR TOZATTI
(OAB 153222/SP), DANIELA COSTA ZANOTTA (OAB 167400/SP)
Processo 0019199-72.2010.8.26.0320 (320.01.2010.019199) - Usucapião - Propriedade - Antonia Aparecida Vitoriano de
Andrade - Espólio de João Soares de Campos - Vistos. Manifeste-se a autora no prazo de cinco dias, acerca da certidão do Sr.
Oficial de Justiça de fls.185, que deixou de intimar a Sra. Antonia Ap. Vitoriano de Andrade, pois encontrou o imóvel fechado
à Rua Pedro Elias, 902. Procurou informações junto aos pontos comerciais de n. 888, 922 e 966 porém nada souberam. Foi
informado que uma senhora conhecida como Antonia Vitoriano residiu onde atualmente existe o terreno situado entre a auto
elétrica e a padaria, a qual se mudou há cerca de cinco anos, provavelmente indo para o Jd. Pq.Hipólito, sendo desconhecidos
demais informações. No silêncio, aguarde-se a audiência designada às fls. 182. Intime-se. - ADV: PAULA MARTINS DA SILVA
COSTA (OAB 171980/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), JOSÉ RICARDO DE
MATTOS (OAB 294531/SP)
Processo 0019789-25.2005.8.26.0320 (320.01.2005.019789) - Arrolamento de Bens - Marco Antonio Leal - Aparecida da
Silva de Oliveira - Vistos. Fls.137/138: Manifeste-se a Fazenda Estadual. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE APARECIDO BOSCO
(OAB 144711/SP), CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP)
Processo 0019789-25.2005.8.26.0320 (320.01.2005.019789) - Arrolamento de Bens - Marco Antonio Leal - Aparecida da
Silva de Oliveira - Vistos. Fls. 140 - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido.
Decorrido, manifeste-se a Fazenda do Estado, no prazo de cinco (05) dias, independente de nova intimação. Intime-se. - ADV:
CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), ALEXANDRE APARECIDO BOSCO (OAB 144711/SP)
Processo 0020298-09.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020298) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Marcio
Rogerio de Lucio - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Fls. 83: Considerando-se que o depósito referente aos
honorários periciais foi efetuado em 07/10/2015, revogo a decisão de fls. 81. Intime-se a perita nomeada às fls. 54/55. Intimese. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), FLÁVIO NEVES COSTA
(OAB 153447/SP)
Processo 0020627-21.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020627) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Ana Maria Vicente
Teixeira - Centro de Formação de Condutores Ferraz Ltda - Vistos. Intime-se pessoalmente a advogada nomeada nos termos
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da decisão de fls. 132. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), DAVES
RICARDO DA SILVA (OAB 244598/SP), MARIA APARECIDA DE SOUZA ALGABA POLO (OAB 251832/SP)
Processo 0020770-20.2006.8.26.0320 (320.01.2006.020770) - Cumprimento de sentença - Meio Ambiente - Centro
Automotivo Jatiuca Ltda - Vistos. Nos termos requerido pelo MP, desentranhe-se e adite-se o mandado de penhora, avaliação
e intimação (fls. 757), bem como proceda-se as pesquisas, acessando-se aos sistemas. Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS
DANTAS DE MIRANDA (OAB 89363/SP), CARLOS ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP)
Processo 0020788-31.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020788) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Mercantil do Brasil Sa - Jose Luiz Piccinini - Vistos. Defiro o pedido de fls. 172, pesquisa “on line”, após
o recolhimento da taxa de R$ 12,20, para cada órgão e cada pessoa (física ou jurídica) a ser pesquisado (BACENJUD e
INFOJUD), que deverá ser recolhida na guia (FEDTJ), código 434-1, em conformidade com o Comunicado SPI nº 0170/2011,
devendo a serventia proceder a pesquisa também junto ao SCPC, Siel e CPFL. Expeça-se ofício ao IIRGD, NEXTEL, OI, SKY,
NET, GVT, VIVO, CLARO CELULAR e TIM, para localização do atual endereço do réu, devendo o autor promover a impressão
e encaminhamento dos referidos ofícios, comprovando-se nos autos. Intime-se. - ADV: MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP),
ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), LUIZ GASTAO DE
OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP)
Processo 0020788-31.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020788) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Mercantil do Brasil Sa - Jose Luiz Piccinini - Providencie o exequente a impressão e encaminhamento dos
ofícios expedidos no prazo de 05 dias. - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), ALEXANDRE BORGES
LEITE (OAB 213111/SP), MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP)
Processo 0024149-56.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024149) - Exibição - Medida Cautelar - Lucimara Porcel - Sergio Luis
Gazim - Vistos. Fls.134/135: Defiro o pedido, devendo ser acessado aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, após a apresentação
do cálculo atualizado do débito no prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV:
MARCELO SAES DE NARDO (OAB 126448/SP), AUGUSTO ALEIXO
Processo 0024637-84.2007.8.26.0320 (320.01.2007.024637) - Procedimento Ordinário - Doraci Miranda de Oliveira Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista a instalação da Vara Federal nesta Comarca, redistribuam-se
os presentes autos, procedendo-se as anotações necessárias. Intime-se. - ADV: MARIA ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP),
MARCIA ELIANA SURIANI (OAB 129849/SP)
Processo 0026610-35.2011.8.26.0320 (320.01.2011.026610) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Pires do Rio
Cibraço Comercio e Industria de Ferro e Aço Ltda - Borobras Industria Brasileira de Fertilizantes e Micronutrientes Ltda e
outro - Em que pese o pedido de fls. 392/393, considerando-se que os dois endereços localizados são na Comarca de São
Paulo, defiro a expedição de carta precatória, devendo constar o endereço informado às fls. 393 e também o constante de fls.
385, procedendo-se a penhora em bens da executada, tantos quantos bastem para pagamento do débito. Intime-se. - ADV:
MARILICE DUARTE BARROS (OAB 133310/SP), ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP)
Processo 0026610-35.2011.8.26.0320 (320.01.2011.026610) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Pires do Rio
Cibraço Comercio e Industria de Ferro e Aço Ltda - Borobras Industria Brasileira de Fertilizantes e Micronutrientes Ltda e outro
- Providencie o procurador do exequente a impressão e encaminhamento da carta precatória expedida no prazo de 05 dias,
comprovando-se nos autos. - ADV: MARILICE DUARTE BARROS (OAB 133310/SP), ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB
303253/SP)
Processo 0027470-41.2008.8.26.0320 (320.01.2008.027470) - Cumprimento de sentença - Direitos e Títulos de Crédito
- Helena Andreson Rotolo - Banco Itau Sa - Vistos em correição. Ante a certidão supra, reitere-se. Intime-se. - ADV: ELIA
YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), VITOR FILLET MONTEBELLO (OAB 269058/SP), SINARA CRISTINA DA COSTA (OAB
233399/SP), FABIOLA STAURENGHI (OAB 195525/SP), SILVIA HELENA BRANDÃO RIBEIRO (OAB 150323/SP), LAERTE
APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)
Processo 0027470-41.2008.8.26.0320 (320.01.2008.027470) - Cumprimento de sentença - Direitos e Títulos de Crédito
- Helena Andreson Rotolo - Banco Itau Sa - Vistos. Fls. 285: Aguarde-se por mais 90 dias. Decorridos, oficie-se novamente
solicitando informações sobre eventual instauração de ação penal. Intime-se. - ADV: VITOR FILLET MONTEBELLO (OAB
269058/SP), SINARA CRISTINA DA COSTA (OAB 233399/SP), LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP),
SILVIA HELENA BRANDÃO RIBEIRO (OAB 150323/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), FABIOLA STAURENGHI
(OAB 195525/SP)
Processo 2050009-12.1981.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - AMADOR BISCAINO - Fls. 128/129:
Expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para que informe a este Juízo sobre a existência de conta judicial em nome de Roberto da
Silva, conforme requerido. - ADV: YOITI NACAGUMA (OAB 43488/SP), TATIANA CRISTINA FERRAZ DE ASSIS (OAB 275238/
SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 1000012-51.2016.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Edson Luis
Fernandes - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rilton José Domingues Vistos. Ante o documento de fls. 15, defiro os benefícios da justiça
gratuita. Trata-se de ação revisional de contrato de prestação de serviços financeiros celebrado com vistas à aquisição de
veículo automotor, fundamentando-se a pretendida revisão em suposta abusividade dos juros e encargos pactuados. O crédito
concedido foi negociado mediante parcelas de valor fixo e previamente estabelecidas, sendo indubitável a ciência e anuência,
no momento da assinatura do contrato, quanto ao montante do débito contraído pelo tomador do empréstimo. Assim, ante a
inexistência de prova inequívoca que aponte para a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial e a falta de elementos
de convicção a indicar a existência de prática abusiva pela ré, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Ademais,
nos termos da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe
a caracterização da mora do autor. Indefiro o pedido de depósito judicial das parcelas no valor que o autor entende correto,
vez que não é possível, nesta fase, verificar se realmente é o correto, além de que foram apurados por critério unilateral,
necessitando, portanto, de prova em contrário, envolvendo questão de mérito. Deve-se salientar que o artigo 285-B, §1º, do
Código de Processo Civil, ao dispor que o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados,
afasta a possibilidade de consignação nos autos. Ainda que se admitisse o depósito do valor incontroverso - o que não é o
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caso - tal procedimento não descaracterizaria a mora nem impediria as suas consequências, ou seja, não obstaria ao credor a
prática de atos possessórios ou executórios na defesa de seus direitos relativamente ao contrato trazido à revisão. Diante disso,
indefiro, também, o pedido para manutenção na posse do veículo, vez que estaria proibindo o credor de exercer o seu direito
constitucional de ação. Cite-se e intimem-se. Limeira, d.s. - ADV: FILIPE DOMINGOS BUENO DE LIMA (OAB 326490/SP)
Processo 1000021-13.2016.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Alpha Tratamento Térmico e de
Superfície Eireli - Vistos. Cite-se a executada para pagamento, em 03 dias, sob pena de penhora ou, caso queira, oponha
embargos, no prazo de 15 dias, independente de garantia do Juízo, que, no entanto, não terá efeito suspensivo, salvo as
hipóteses legais. Intime-se o executado para, em 05 dias, indicar quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora
e seus respectivos valores. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito, que, em caso de pagamento,
dentro do prazo de 03 dias, ficará reduzido à metade. Intime-se. - ADV: PABLO DOTTO (OAB 147434/SP), CARLOS AUGUSTO
MARCONDES DE O. MONTEIRO (OAB 183536/SP)
Processo 1000023-80.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Alda Maria Rossi Vistos. Concedo a autora os benefícios da justiça gratuita face o documento de fls. 13. Nos termos do art. 475-J, do C.P.C.,
intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não havendo o
pagamento, apresente a exequente, cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO
FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP)
Processo 1000027-20.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Rodrigo
Mendes Rochia - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita face o documento de fls. 13. Nos termos do art.
475-J, do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o
prazo e não havendo o pagamento, apresente a exeqüente, cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. ADV: ELIS FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1000032-42.2016.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco MercedesBenz do Brasil S/A - Defiro liminarmente a medida, observando que eventual apreensão do bem e depósito provisório em pátio
público ou privado, o réu arcará com as custas pertinentes à liberação. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositandose o bem em mãos do autor, que assumirá o cargo de depositário, mediante compromisso. Executada a liminar, cite-se a ré,
cientificando-a que, no prazo de 05 dias contados do cumprimento da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida com os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária. Intime-se. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI
(OAB 98072/SP)
Processo 1000034-12.2016.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Gilberto Alves Toledo - Vistos.
Cite-se a ré dos termos da ação proposta para, querendo, contestar a ação no prazo de quinze dias, sob pena de se presumirem
verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando desde já concedidas as prerrogativas do artigo 172, § 2º do Código de Processo
Civil, bem como autorizada, em sendo o caso, a citação com hora certa, nos termos dos artigos 227 e 228, do mesmo Código.
Intime-se. - ADV: ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP)
Processo 1000039-34.2016.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. Vistos. Não se justifica o direcionamento atribuído a este Juízo, já que não há conexão com o feito n. 1013767.79.2015, vez que
não se trata do mesmo contrato cobrado, razão pela qual determino a remessa dos autos ao Distribuidor para distribuição livre.
Intime-se. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 1000042-23.2015.8.26.0320 - Monitória - Espécies de Contratos - CENTRO COMUNITÁRIO PARÓQUIA SÃO
BENEDITO - Vistos, etc... Trata-se de ação monitória na qual a ré, devidamente citada, dentro do prazo legal não depositou a
quantia reclamada e tampouco apresentou embargos. Reza a 2ª parte do “caput” do artigo 1102c do Código de Processo Civil,
que, se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial convertendo-se o mandado
inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título II e, Capítulos II e IV. É o caso dos autos, eis
que, a ré não tomou qualquer das iniciativas previstas no artigo 1.102a. Ante o exposto e pelo mais que dos autos se vê, JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO e reconheço estar a ré em débito com a autora, pela quantia de R$ 4.086,30 (quatro mil, oitenta e seis
reais e trinta centavos) , a qual deverá ser paga devidamente corrigida, sendo que a atualização monetária é devida somente a
partir do ajuizamento do pedido e os juros de mora de 12% ao ano a partir da citação, quando foi a ré constituída em mora, cujos
documentos, por força desta decisão, constituem-se títulos executivos, de modo que a ação deverá ter prosseguimento no forma
do Livro II, título II, Capítulos II e IV da Lei 5.869/73. Arcará a vencida com o pagamento das custas e despesas processuais,
além da verba honorária que fixo 10% (dez por cento), sobre o débito atualizado, valendo também para a execução caso não
sobrevenha embargos. Transitada esta em julgado, apresente o exeqüente, cálculo de liquidação no prazo previsto no artigo
475-J, parágrafo 5º do C.P.C. Ofertado cálculo, intime-se a executada, pessoalmente, para pagamento do débito no prazo de
quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá o
exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do percentual de 10%. Int. P.R.I.C. - ADV: ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/
SP)
Processo 1000042-86.2016.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. Vistos. Não se justifica o direcionamento atribuído a este Juízo, já que não há conexão com o feito n. 1009585.50.2015, vez que
não se trata do mesmo contrato cobrado, razão pela qual determino a remessa dos autos ao Distribuidor para distribuição livre.
Intime-se. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)
Processo 1000045-41.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Osvaldo
Assumpção de Castro - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da prioridade na tramitação do processo, prevista no artigo 71
da Lei nº 10.741/2003, bem como a justiça gratuita. Nos termos do art. 475-J, do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente,
para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, apresente a exeqüente,
cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/
SP)
Processo 1000058-40.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Neide Domingues
Serpeloni - Vistos. Concedo a autora os benefícios da justiça gratuita face o documento de fls. 13. Nos termos do art. 475-J, do
C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não
havendo o pagamento, apresente a exequente, cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. - ADV: PAULO
ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP)
Processo 1000073-09.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Ivania
Aparecida Hergert Pinato Dollevedo - Vistos. Considerando o princípio do fácil acesso a justiça, determino que as custas sejam
pagas ao final ou por ocasião de eventual recurso, pelo vencido, devendo a serventia proceder as anotações necessárias no
rosto dos autos. Nos termos do art. 475-J, do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do valor apurado,
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no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, apresente a exeqüente, cálculo atualizado do débito com o
acréscimo de 10%. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO SILVEIRA RUIZ (OAB 208777/SP)
Processo 1000082-68.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Terezinha de
Jesus Calinham Feltres - Vistos. Concedo a autora os benefícios da justiça gratuita face o documento de fls. 50. Nos termos do
art. 475-J, do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o
prazo e não havendo o pagamento, apresente a exeqüente, cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. ADV: GILMAR GASQUES SANCHES (OAB 133763/SP)
Processo 1000092-15.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Wilson
Ribeiro - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita face o documento de fls. 13. Nos termos do art. 475-J, do
C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não
havendo o pagamento, apresente a exeqüente, cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. - ADV: ELIS
FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1000121-65.2016.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Jose Carlos
Rochia - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita face o documento de fls. 13. Nos termos do art. 475-J, do
C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não
havendo o pagamento, apresente a exeqüente, cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. - ADV: ELIS
FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1001564-22.2014.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - L.T EMPREENDIMENTOS
LTDA - Vistos. Fls. 110/113 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD,
em nome do(a) Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Não havendo manifestação, aguarde-se
provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: KAIO CESAR PEDROSO (OAB 297286/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO
(OAB 212923/SP), PRISCILIANA GILENA GONÇALVES (OAB 213289/SP)
Processo 1001578-69.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Rescisão / Resolução - Rodrigo Ezequiel de Oliveira Vistos. Fls. 48/50 - Aguarde-se a devolução da carta precatória em cartório pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, tornem.
Intime-se. - ADV: JALMIR VICENTE DE PAIVA (OAB 326801/SP)
Processo 1001867-36.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - H.S.T.S. - Intimação de que
foi de que foi redesignada a realização de Coleta para Futura Investigação de Paternidade para o dia 15/02/2016, às 07:30 horas,
devendo o autor, a ré e a representante da ré comparecerem na sede do IMESC - Instituto de Medicina Social e de Criminologia
de São Paulo, situada à Rua Barra Funda, nº 824 - Barra Funda, São Paulo-SP, portando documento de identificação original e
com foto - a menor poderá portar apenas certidão de nascimento original. - ADV: ANDRÉ LUÍS ROCHA (OAB 190151/SP)
Processo 1002130-68.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Honorários Advocatícios - Robson Fernando Augustonelli
- Robson Fernando Augustonelli - Vistos. Fls. 93/95 - Considerando o ínfimo valor bloqueado pelo sistema BACENJUD, no
importe de R$2,30, proceda-se o desbloqueio do mesmo. Manifeste-se o(a) Exequente acerca da negativa de bloqueio de
valores junto ao sistema BACENJUD, em nome do(a) Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias.
Não havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: ROBSON FERNANDO AUGUSTONELLI
(OAB 318170/SP)
Processo 1003678-94.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Açocorte Ferro e Aço Ltda - Vistos. Fls.
46/48 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD, em nome do(a)
Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Não havendo manifestação, aguarde-se provocação em
arquivo. Intime-se. - ADV: DURVAL JOSÉ ANTUNES (OAB 187489/SP)
Processo 1004243-58.2015.8.26.0320 - Monitória - Cheque - Eliel Carlos Mauricio ME. - Vistos. Fls. 39/41 - Manifeste-se
o(a) Requerente acerca das informações cadastrais obtidas em nome do(a) Requerido(a) junto ao Banco Central do Brasil
(BACENJUD), requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que foram obtidos endereços não diligenciados.
Não havendo manifestação, fica ciente o(a) Requerente de que os autos serão extintos. Intime-se. - ADV: THAMIRIS CRISTINA
ROSSI (OAB 305914/SP)
Processo 1004260-94.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Agape Express Locações
de Veiculos Ltda. Me. - Barana Soluções Logisticas Agro-industriais Ltda. - Epp - Vistos. Fls. 61/63 - Considerando o ínfimo valor
bloqueado pelo sistema BACENJUD no importe de R$16,22, proceda-se o desbloqueio do mesmo. Manifeste-se o(a) Exequente
acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD, em nome do(a) Executado(a), requerendo o que de
direito, no prazo de cinco (05) dias. Não havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: HEITOR
MARCOS VALERIO (OAB 106041/SP), RODRIGO QUINTINO PONTES (OAB 274196/SP), RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/
SP), OSVALDO STEVANELLI (OAB 107091/SP)
Processo 1004573-55.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - B.S. - M.S.E. e outros Vistos. Fls. 65/69 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca do bloqueio judicial do valor de R$262,87, junto à conta bancária em
nome do(a) Executado(a), acerca da possibilidade de transferência do valor para conta judicial ou seu desbloqueio, no prazo de
cinco (05) dias. Não havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA
(OAB 147020/SP), REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB 255818/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), LUCIELMA
RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 324941/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), ADRIANO GREVE (OAB 211900/
SP)
Processo 1004672-25.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Sergio Barbosa Oliveira e
outro - Daves Fernando Dorigan e outros - Vistos. Fls. 153/158: Ciência aos Exequentes acerca da averbação da constrição na
matrícula do imóvel penhorado. Fls. 139/140: Indefiro o pedido de substituição do bem penhorado. Os Executados reconhecem
que o bem móvel indicado à penhora encontra-se alienado fiduciariamente. Dessa forma, somente é passível de penhora os
direitos de aquisição sobre o mesmo e não o bem em sí, sendo no caso bens imóveis preferíveis os bens imóveis, de acordo
com a ordem de preferência estabelecida pelo art. 655 do Código de Processo Civil. Ademais, sequer é conhecido se o valor dos
direitos é suficiente para garantir da execução. Requeira o Exequente o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio,
aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: FLAMINIO DE CAMPOS BARRETO NETO (OAB 294624/SP), CLÁUDIA
MICHELE RANIERI (OAB 245448/SP), CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI (OAB 188688/SP), EDMAR JOSÉ BARROCAS
(OAB 262040/SP)
Processo 1004779-69.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Vistos.
Fls. 58/62 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca do bloqueio judicial do valor de R$997,16, junto à conta bancária em nome
do(a) Executado(a), acerca da possibilidade de transferência do valor para conta judicial ou seu desbloqueio, no prazo de cinco
(05) dias. Não havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARCO MILLER FERLIN (OAB
152735/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
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Processo 1004985-20.2014.8.26.0320 - Monitória - Compra e Venda - Paulino Antônio Giusti e outros - CASFOR MARMORES
E GRANITOS LTDA - Fls.84/98: Preliminarmente, providencie a serventia o cálculo do valor do preparo. Após, tornem. - ADV:
PATRICIA MASSITA ZUCARELI (OAB 174681/SP), MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1005379-90.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Argo Seguros Brasil SA - BHM Transportes Eireli e
outro - Manifestem-se as partes, em dez dias, sobre a contestação apresentada pela denunciada à lide. - ADV: DANIELA BENES
SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), MARCIO FERNANDES SILVA (OAB 224988/SP), ADILSON NERI PEREIRA (OAB
244484/SP), JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA (OAB 41775/SP)
Processo 1005644-92.2015.8.26.0320 - Protesto - Alienação Judicial - Cooperativa Habitacional Coohabitare - Vistos. Ante
a certidão supra, providencie o(a) autor(a) o recolhimento das custas, bem como, da diligência do Oficial de Justiça, para fins
de notificação. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: THIAGO ALESSANDRO SANTOS DE AZEVEDO (OAB
364337/SP), DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO (OAB 294772/SP), GUSTAVO ARNOSTI BARBOSA (OAB 300791/SP)
Processo 1005844-36.2014.8.26.0320 (apensado ao processo 1004920-25.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Nulidade /
Inexigibilidade do Título - CONDOMINIO RESIDENCIAL LA FONTAINE SPE LTDA - WAGNER EDUARDO FELIX EIRELI - Vistas
dos autos ao reconvinte para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação à reconvenção (art. 326 ou 327 do CPC). ADV: JERONYMO BELLINI FILHO (OAB 90959/SP), FERNANDA GILLA DOS SANTOS VELARDEZ (OAB 193587/SP)
Processo 1006535-16.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S.a. Vistos. Fls. 46/49 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca das informações cadastrais obtidas em nome do(a) Executado(a)
junto ao Banco Central do Brasil (BACENJUD), requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que foram
obtidos endereços ainda não diligenciados. Não havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV:
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 1006722-24.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Highlux Metalurgica Importação e
Exportação Ltda. Epp - Vistos. Fls. 35/37 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao
sistema BACENJUD, em nome do(a) Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Não havendo
manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: FELIPE DE BRITO ALMEIDA (OAB 338615/SP), FELLIPE
MOREIRA MATOS (OAB 345432/SP)
Processo 1006874-09.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Bradesco S.A. - Vistos. Fls. 110/111 - Anote-se. Fls. 114/118 - Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 15 dias
a apresentação do cálculo atualizado, para fiel cumprimento do mandado conforme requerido. Decorrido o prazo manifeste-se o
autor em cinco(05) dias, acerca do prosseguimento do feito, ficando ciente que no silêncio os autos serão extintos. Intime-se. ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 1007063-50.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - F.L. - Vistos.
Fls. 43/45 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD, em nome
do(a) Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Sem prejuízo, aguarde-se a devolução do ofício
expedido às fls. 42. Intime-se. - ADV: MARISA CRISTINA GONÇALVES (OAB 348463/SP)
Processo 1007266-12.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Denilson Lopes Mates - SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a
contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), BRUNO DE ASSIS SARTORI
(OAB 349831/SP)
Processo 1008672-05.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Pedro Honorato Domingos - Panamericana de
Seguros Sa e outro - Vistos. Recebo, em seus regulares efeitos de direito (suspensivo e devolutivo), o recurso de apelação
interposto pelas rés, PANAMERICANA DE SEGUROS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, acompanhado da guia de preparo à Superior Instância. À parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no
prazo legal. Decorrido o prazo, à Superior Instância. Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/
SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)
Processo 1008738-82.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - TRATHO METAL QUÍMICA LTDA. Vistos. Tendo em vista os indícios de fraude e evidências da intenção de procrastinar a execução, nos termos do artigo 50 do
CC, determino a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, a fim de que a execução recaia em bens particulares
de seus sócios, procedendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado. Requeira, pois, o autor o que de direito em
termos de prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) dias. Intime-se. - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP)
Processo 1009667-18.2014.8.26.0320 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - R.C.S.D. - C.C.B.S.
e outro - Rodrigo Cruañes de Souza Dias - Manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre a petição de fls. 126/127. No silêncio,
aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB 143871/SP), RODRIGO CRUAÑES
DE SOUZA DIAS (OAB 162341/SP), JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR (OAB 209508/SP), LUIS PAULO SERPA (OAB 118942/
SP)
Processo 1010934-25.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S.A. - Vistos. Fls. 79: Ciência ao exequente acerca do desbloqueio do veículo. Cumpra a serventia o determinado às fls. 77.
Intime-se. - ADV: LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS
CARIANI (OAB 100148/SP)
Processo 1011839-93.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nivaldo Francisco
Zacarias - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença
e documentos (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB
34248/SP), ELIS FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)
Processo 1012869-66.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Isabel Romana
Barbosa Delgdo - Vistos. Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do débito
no prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado,
deverá a exequente apresentar novo cálculo acrescido do percentual de 10%. Intime-se. - ADV: CAROLINA FERREIRA DO VAL
(OAB 339355/SP), JULIANA PIMENTA FIORIN (OAB 194550/SP)
Processo 1014488-31.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - C.E.S. - Considerando a certidão
retro, não há motivos para distribuição por direcionamento, assim redistribua-se livremente. Intime-se. - ADV: IVONE DE
OLIVEIRA (OAB 186976/SP)
Processo 1014488-31.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - C.E.S. - Vistos. Concedo o prazo
de 10 dias para que o autor proceda ao recolhimento das custas, inclusive taxa devida à OAB e diligência do oficial de justiça,
sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257, do C.P.C.. Intime-se. - ADV: IVONE DE OLIVEIRA (OAB
186976/SP)
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Processo 1014614-81.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Marcelo Peres Suanes
- Vistos. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls.17. Citem-se os réus dos termos da ação
proposta para, querendo, contestar a ação no prazo de quinze dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados
na inicial, ficando desde já concedidas as prerrogativas do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, bem como autorizada,
em sendo o caso, a citação com hora certa, nos termos dos artigos 227 e 228, do mesmo Código. Intime-se. - ADV: JEFFERSON
POMPEU SIMELMANN (OAB 275155/SP)
Processo 1014634-72.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - Jennifer Ventura Fernandes e outro - Vistos.
Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, face o documento de fls.14. Cite-se a ré dos termos da ação proposta para,
querendo, contestar a ação no prazo de quinze dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial,
ficando desde já concedidas as prerrogativas do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, bem como autorizada, em sendo
o caso, a citação com hora certa, nos termos dos artigos 227 e 228, do mesmo Código. Intime-se. - ADV: RONEI JOSÉ DOS
SANTOS (OAB 236484/SP)
Processo 4000008-65.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - CARMINE
LOMBARDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA e outros - Requeira o exequente, em cinco dias, o que de direito em termos de
prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO FERREIRA DE
CASTILHO (OAB 186798/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 4001216-84.2013.8.26.0320 - Prestação de Contas - Exigidas - Compromisso - Luiz Gonzaga Gonçalves Manifeste-se a autora, em cinco dias, sobre a petição de fls. 422/432. Após, tornem. - ADV: MARCELA ROQUE RIZZO DE
CAMARGO (OAB 253360/SP), SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA (OAB 26018/SP), SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA
FILHO (OAB 142922/SP)
Processo 4002173-85.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - PEOPLE RECURSOS HUMANOS
LTDA - Vistos. Tendo em vista os indícios de fraude e evidências da intenção de procrastinar a execução, nos termos do artigo
50 do CC, determino a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, a fim de que a execução recaia em bens
particulares de seus sócios. Requeira, pois, o autor o que de direito em termos de prosseguimento do feito, no prazo de cinco
(05) dias. Intime-se. - ADV: AMANDA MOREIRA JOAQUIM (OAB 173729/SP)
Processo 4004860-35.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - ZENIA BORJA PINTO e
outros - ASSOCIAÇÃO FORTALEZA PRÓ MORADIA - Fls. 138: Expeça-se carta de adjudicação. Após, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: ADRIANA MARÇAL DOS SANTOS (OAB 276186/SP), FRANCISCO ASSIS
DOS SANTOS (OAB 114508/SP)
Processo 4005241-43.2013.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento em Consignação - Rafael Gomes dos
Santos - Vistos. Fls. 17/19 - Considerando o ínfimo valor bloqueado pelo sistema BACENJUD no importe de R$7,60, proceda-se
o desbloqueio do mesmo. Manifeste-se o(a) Exequente acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD,
em nome do(a) Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Não havendo manifestação, aguarde-se
provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: DANIEL RICARDO BATISTA (OAB 196433/SP), FABIANA SIMONETI (OAB 204283/
SP), IRACI GONÇALVES LEITE SANTANA (OAB 245464/SP), ALEXANDRE ELIAS FERREIRA (OAB 72321/MG), MARCELO
MARTINEZ (OAB 76284MG)
Processo 4005714-29.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Vistos.
Fls. 99/102 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca do bloqueio judicial do valor de R$3.500,88, junto à conta bancária em nome
do(a) Executado(a), acerca da possibilidade de transferência do valor para conta judicial ou seu desbloqueio, no prazo de
cinco (05) dias. Sem prejuízo, aguarde-se a devolução do mandado expedido às fls. 98. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)
Processo 4006423-64.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. Vistos. Fls. 40/42 - Manifeste-se o(a) Exequente acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD, em
nome do(a) Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Não havendo manifestação, aguarde-se
provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2016
Processo 1002189-22.2015.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.A.R. - Ante a negativa quanto
as citações dos corréus “José Adilson” e “Raquel”, manifeste-se a parte interessada. - ADV: KAIO CESAR PEDROSO (OAB
297286/SP)
Processo 1011181-69.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.G.R. - J.L.R. - Designo
audiência de conciliação nos termos do art. 125, IV do Código de Processo Civil, no dia 18 de janeiro de 2016, às 13:15 horas.
Ciência ao M.P. - ADV: CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS (OAB 116948/SP), ORIVELTI ROSA GARCIA (OAB 124130/
SP)
Processo 1011918-09.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.A.C. - R.S.C. e outro - *Ante
a negativa da intimação da testemunha de nome “Renata” (página 492), manifestem-se as rés. - ADV: FÁBIA LUCIANE DE
TOLEDO (OAB 174279/SP), MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)
Processo 1012771-81.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.M.J.O.C. - A.M.C. Fls. 34/58: ante a justificativa com documentos apresentados, manifeste-se a exequente. Sem prejuízo, designo audiência de
conciliação nos termos do art. 125, IV do Código de Processo Civil, no dia 18 de janeiro de 2016, às 13:10 horas. Ciência ao
M.P. - ADV: JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/SP), PATRYCIA DOS SANTOS PEÇANHA (OAB 291150/SP)

Criminal
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Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LIMEIRA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000346-05.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 6740/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.S.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000349-57.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 900140/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : L.S.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000352-12.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 6768/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : L.S.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000356-49.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2992/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: A.J.O.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000359-04.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2412/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.H.C.L.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000365-11.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 177/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.S.A.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000368-63.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 184/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: R.O.R.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000360-86.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 185/2016 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Adailton Severino da Silva
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000375-55.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 145/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: R.B.P.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

468

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000361-71.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0002/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : N.L.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000379-92.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 130/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.L.R.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000382-47.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 82/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.G.J.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000046-29.2016.8.26.0551
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 004/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.S.C.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000039-37.2016.8.26.0551
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AI
: 10/2016 - Limeira
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.H.R.R.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000044-59.2016.8.26.0551
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AI
: 2/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: R.J.P.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000045-44.2016.8.26.0551
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 165/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: B.S.B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000387-69.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 7051/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: C.H.B.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000395-46.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 7015/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.H.O.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000397-16.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 7001/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : L.C.L.
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ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000034-29.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 45/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : R.H.N.O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000400-68.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 44/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: P.H.C.S.P.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000035-14.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 7051/2015 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Matheus Henrique da Silva
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000036-96.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 7033/2015 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
RÉ : Ingridy Lais Aguiar Cubas
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000037-81.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 6745/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : C.M.C.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000038-66.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 6794/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : I.C.R.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000039-51.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 7001/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : F.G.P.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000040-36.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 44/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : D.R.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000048-13.2016.8.26.0320
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 747/2015 - Limeira
AUTOR
: Justiça Pública
RÉ : Jessica Constancio Balbinotti
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000419-74.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 73/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: D.J.A.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000421-44.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 68/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: V.G.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000423-14.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 57/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: N.S.N.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000425-81.2016.8.26.0320
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 86/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : B.A.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0026004-65.2015.8.26.0320
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1281/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0026005-50.2015.8.26.0320
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1280/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.H.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0026007-20.2015.8.26.0320
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1282/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.I.S.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0026008-05.2015.8.26.0320
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1279/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: L.F.X.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0026009-87.2015.8.26.0320
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1278/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: L.C.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0026010-72.2015.8.26.0320
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1277/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.L.M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0026011-57.2015.8.26.0320
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1276/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000415-37.2016.8.26.0320
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 193/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000194-54.2016.8.26.0320
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 337/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : N.C.M.J.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000186-77.2016.8.26.0320
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 191/2015 - Limeira
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO DANNA CHAIB
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS FERNANDO DE CAMPOS PACHECO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0204/2015 - Data 12/01/2016 - Processo Físico
Processo 0000156-62.2015.8.26.0551 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Renato Francisco da Silva e outros “As matérias alegadas em defesa preliminar ainda não importam em reconhecimento de absolvição sumária, não se verificando
a alegada inépcia da inicial, a qual atende aos preceitos do art.41 do C.P.P. Recebo as defesas preliminares oferecidas em prol
dos réus às fls. 137/139, 156/157 e 171/174 e 177. Para audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento designo
o dia 16 de fevereiro de 2016, às 13 horas e 30 minutos por teleaudiência. Justifica-se a realização deste ato, nos termos do
inciso II, §2º, do art. 185, do Código de Processo Penal. Ocorre que é fato público e notório a dificuldade na apresentação de réu
preso em audiência, ainda mais quando não está preso nesta Comarca, provocando desnecessário deslocamento de policiais
militares e de viaturas, bem como insegurança para todos os que trabalham no Fórum, até porque via de regra o réu preso é
oriundo de estabelecimento carcerário onde há firme atuação de organizações criminosas e poderá servir de vetor para outras
ações criminosas nestas dependências. Ademais, ao contrário do que ocorre em audiências onde o réu é apresentado no Juízo,
o seu contato com o defensor, pelo sistema de videoconferência é muito mais perfeito, tendo ele entrevista telefônica realizada
de maneira mais reservada, ao contrário do atropelo e da presença de escolta policial, quando realizada a audiência de modo
convencional. Intimem-se e requisite-se o réu Fabiano, seus defensores e as testemunhas arroladas pela acusação em comum
com a defesa, deprecando-se, se necessário for. Quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória formulado em favor do
acusado Fabiano, encontram-se inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, bem como presentes os
requisitos necessários para sua decretação, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Dessa feita,
em consonância com o parecer do Dr. Promotor de Justiça, aconselhável a continuidade do decreto de prisão cautelar, ficando
INDEFERIDO o pedido. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Limeira, 01 de dezembro de 2015. (aa) ROGÉRIO
DANNA CHAIB, Juiz de Direito.” - ADV: CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS (OAB 116948/SP), BIANCA BRITO DOS REIS
(OAB 216977/SP), PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP), JIMERSON DOS SANTOS DORIGO (OAB 362894/SP)
Processo 0000288-22.2015.8.26.0551 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Cleidson Silva de Jesus - Para
audiência de continuação a instrução, debates, interrogatório e julgamento, designo o dia 13 de janeiro de 2016, às 14 horas
Intimem-se e requisite-se o réu, seu defensor e a vitima, deprecando-se, se necessário for. Ciência ao Ministério Público. - ADV:
THAÍS DE FÁTIMA BARBOZA VAZ (OAB 361923/SP)
Processo 0007593-76.2012.8.26.0320 (320.01.2012.007593) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Thiago
Florencio Nicolau e outro - Para audiência de Interrogatório do réu Thiago, designo o dia 17 de fevereiro de 2016, às 15 horas
e 10 minutos. Intimem-se o réu, seu defensor e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, deprecando-se, se
necessário for. Ciência ao Ministério Público. - ADV: MARCEL GERALDO SERPELLONE (OAB 124666/SP)
Processo 0020031-32.2015.8.26.0320 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000297-06.2013.8.26.0146
- Vara Única) - Ricardo Adriano Fischer - Ausentes o réu Ricardo Adriano Fischer, seu Defensor Dr. Luiz Gustavo Marques
OAB 209143/SP e da testemunha arrolada pela acusação PMR Felipe Queiroz Pinto de Campos. Iniciados os trabalhos, pelo
MM. Juiz foi proferida a seguinte deliberação: redesigno audiência de Inquirição de testemunha para o dia 26 de FEVEREIRO
p.futuro, ás 15:50 horas, requisitando-se a testemunha PMR Felipe, saindo os presentes cientes e intimados. Nada mais. Para
constar. Eu, ________ Iara Hebling Martins Silva, digitei. - ADV: LUIZ GUSTAVO MARQUES (OAB 209143/SP)
Processo 0022169-69.2015.8.26.0320 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0010061-87.2012.8.26.0457
- 1ª VARA CRIMINAL DO FORO DE PIRASSUNUNGA) - DOUGLAS LEANDRO MOREIRA SALVADOR - Para audiência de
Inquirição de Testemunhas designo o dia 15 de fevereiro de 2016, às 17 horas e 20 minutos Expeça-se o que mais for necessário.
Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: MARIA DO CARMO ARAUJO COSTA (OAB 116551/SP)
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Processo 0022572-38.2015.8.26.0320 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000506-04.2014.8.26.0125
- 2ª Vara Judicial da Comarca de Capivari/SP) - LEANDRO FRANCO DA SILVA e outro - Para audiência de Inquirição de
Testemunhas designo o dia 12 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 30 minutos Expeça-se o que mais for necessário. Ciência ao
Ministério Público. Int. - ADV: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP)
RELAÇÃO Nº 0004/2016 - Data 12/01/2016 - Processo Digital
Processo 0019836-47.2015.8.26.0320 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas Osmar Lazaro da Silva - Vistos. Flagrante formalmente em ordem. Ciente da fiança arbitrada e recolhida, aguarde-se a vinda
dos autos principais. - ADV: DARWIN SEBASTIAO GIOTTO (OAB 23103/SP), JULIA RODRIGUES GIOTTO (OAB 232231/SP)
Processo 0019836-47.2015.8.26.0320 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas Osmar Lazaro da Silva - Vistos. Recebo a denúncia oferecida contra Osmar Lazaro da Silva, por achar-se incurso no artigo
12, “caput”, da Lei 10.826/03. Cite-se ele para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. 396 do C.P.P. Extraia-se a F.A., requisite-se a Certidão Criminal junto ao Distribuidor local (bem como tudo o que
nelas constar), e oficie-se ao distrito policial, solicitando a remessa do laudo pericial do armamento apreendido. Providencie a
serventia, anotações e apontamentos iniciais e necessários no sistema do Eg. Tribunal de Justiça, zelando pela atualização na
situação prisional do réu. Ciência ao Ministério Público. Limeira, 11 de janeiro de 2016. - ADV: DARWIN SEBASTIAO GIOTTO
(OAB 23103/SP), JULIA RODRIGUES GIOTTO (OAB 232231/SP)
Processo 0022490-07.2015.8.26.0320 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - JUSTIÇA PÚBLICA - João
Carlos Moreira Junior e outros - Nos termos do art. 319, inciso VIII, do C.P.P., com atual redação da Lei nº 12.403, de 04 de maio
de 2011, concedo aos investigados João Carlos Moreira Júnior, Cleber Bernardino e Carlos André Correa da Silva os benefícios
da liberdade provisória com fiança, mediante condições. Arbitro a fiança no valor de R$ 300,00(trezentos reais), cada um, que
uma vez prestada ensejará a expedição de Alvarás de Soltura clausulados, mediante termo de compromisso a todos os atos
do processo. Justifica-se a fixação de fiança, com fulcro nas lições de Ary Azevedo Franco (Código de Processo Penal, vol.
II, Editora Forense, 1960, pg. 68 ), quando faz um apanhado de conceitos doutrinários, utilizando o autor os ensinamentos de
Galdino Siqueira, Joaquim Bernardes da Cunha e do Ministro Bento de Faria, salientando ser a permissão deferida ao acusado,
em certos crimes, de conservar provisoriamente a liberdade para, assim, tratar do seu livramento mediante a prestação de uma
garantia, observadas as obrigações que lhe foram impostas. Acrescenta ainda o mesmo doutrinador, valendo-se do escólio
de Teixeira de Magalhães, ser a fiança a caução que o réu presta a estar em Juízo a todos os atos do processo a que deve
assistir pessoalmente e para que for requerido ate a sentença final e sua execução e ao pagamento das custas. Também
deverão os investigados comparecerem mensalmente em Juízo, fazendo-o junto à Central de Atendimento ao Egresso e
família, comunicando-se oportunamente. Quanto às demais medidas cautelares, mostram-se efetivamente inadequadas, pois a
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de ausência da Comarca ou recolhimento domiciliar, são medidas de
difícil fiscalização e de fácil descumprimento, também não se ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou seja,
garantia à aplicação da lei penal e à escorreita instrução criminal. A respeito do monitoramento eletrônico do réu ou indiciado,
desconhecida a disponibilização de tal aparelhamento ao Juízo, bem como quem será responsável por tal monitoramento, ainda
mais sendo conhecida a penúria do quadro pessoal dos serventuários da Justiça. - ADV: IRACI GONÇALVES LEITE SANTANA
(OAB 245464/SP)
Processo 0022490-07.2015.8.26.0320 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - João Carlos Moreira
Junior e outros - Vistos. Recebo a denúncia oferecida contra Carlos André Correa da Silva, Cleber Bernardino e João Carlos
Moreira Júnior, por acharem-se incursos no artigo 155, § 4º, IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Citem-se eles para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do C.P.P. Extraiam-se as F.A. e requisitemse as Certidões Criminais junto ao Distribuidor local, bem como tudo o que nelas constar. Providencie a serventia, anotações e
apontamentos iniciais e necessários no sistema do Eg. Tribunal de Justiça, zelando pela atualização nas situações prisionais
dos réus. Ciência ao Ministério Público. Limeira, 11 de janeiro de 2016. - ADV: IRACI GONÇALVES LEITE SANTANA (OAB
245464/SP)

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA MIE MURATA BARRICHELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE FELIZARDO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0001010-70.2015.8.26.0320 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins WASHINGTON CREPALDI DO NASCIMENTO - - Johnny Thibes de Souza - Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR: JOHNY THIBES DE SOUZA, qualificados nos autos, à pena
de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso
nas regras do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06; WASHINGTON CREPALDI DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, à
pena de cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nas regras
do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em
favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois
são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD,
observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão contra os réus e sejam os seus nomes lançados no Livro “Rol dos
Culpados”. Expeça-se mandado de prisão por força desta decisão de mérito, contra JOHNY THIBES DE SOUZA e WASHINGTON
CREPALDI DO NASCIMENTO. Custas na forma da Lei. P.R.I.C. Limeira, 9 de dezembro de 2015. Henrique Alves Corrêa Iatarola
Juiz de Direito - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), COLIGNI LUCIANO GOMES
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(OAB 340694/SP)
Processo 0001765-31.2014.8.26.0320 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - Willian Henrique Gonçalves - Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar WILLIAN HENRIQUE GONÇALVES, qualificado nos autos, à pena
de 01 ano e 09 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa como incurso nas sanções do art. 180, caput, do
Código Penal. - ADV: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO (OAB 286948/SP)
Processo 0004420-39.2015.8.26.0320 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Justiça Pública - Ronivaldo Silva dos Santos e outro - “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR
RONIVALDO SILVA DOS SANTOS e LUCAS FREITAS DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 06 anos de reclusão,
regime inicial fechado, e 600 dias-multa, como incursos nas penas do ar. 33, “caput”, fa L. 11.343/06.” - ADV: REGINA CELIA
GOMES (OAB 150532/SP)
Processo 0008626-96.2015.8.26.0320 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado - Maycon William da Silva - Vistos.
Trata-se de pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, formulado pela Defensora Pública em favor do
acusado Maycon William da Silva, por haver cometido, em tese, crime de roubo qualificado. O pedido veio desacompanhado
de qualquer documento comprobatório de identificação, residência fixa e ocupação lícita. O Ministério Público manifestouse contrário ao pedido formulado pela defensoria pública. O relatório dos fatos já foram expostos no despacho de fls. 38/39
do apenso de comunicação de flagrante. DECIDO. As circunstancias que ensejaram a prisão cautelar do acusado não se
modificaram, porquanto, persiste os argumentos exposto no despacho de fls. 38/39 de comunicação de flagrante. A prisão
preventiva é sempre provisória e instrumental, e faz parte de um sistema de providências que visam assegurar o bom andamento
do processo e a execução da sentença. Para sua decretação a lei brasileira se contenta com o prova da existência do crime e
a existência de indícios de autoria, em uma das hipóteses estabelecida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais,
a prisão preventiva tem por objetivo assegura a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança de
futura aplicação penal e se colocado em liberdade poderá frustrar estes conceitos. Portanto, o crime que imputado ao acusado
é de suma gravidade e somente a manutenção no cárcere poderá contribuir para a conveniência da instrução criminal, porque
ainda não houve a citação pessoal e, caso o ato não se realize, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do disposto no
artigo 366 do Código de Processo Penal. Não há nos autos a comprovação da efetiva identidade do acusado, pois nenhum
documento válido com foto foi apresentado, sendo apenas mencionado o número do R.G., o que não é suficiente para se ter
a certeza de quem se trata. Não consta, também, qualquer comprovante de residência fixa e de trabalho lícito por parte do
mesmo. Vale ressaltar que os autos somente não foram sentenciados, em face do pedido apresentado pela defesa. Assim sendo,
mantenho o decreto cautelar que ensejou a prisão preventiva do referido acusado e indefiro o pedido de liberdade provisória
, mantendo-se o acusado Maycon William da Silva, em cárcere, pois, mostra-se prematura a concessão de benefício ou a
substituição da prisão provisória por outra medida cautelar. Intime-se. Tornem os autos ao Ministério Público para memoriais. ADV: FERNANDA FELIX BAGNARIOL (OAB 202431/SP)
Processo 0009971-97.2015.8.26.0320 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Ana Paula dos Santos Adriano de Toledo - Vistos. Trata-se de novo pedido da Defesa em reabertura de prazo para apresentar defesa preliminar. O
Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido, tendo alegado que a questão já fora decida às fls. 206. A defesa prévia
já foi apresentada às fls. 166/167, tempestivamente, pela defensoria pública. Desta feita, há que se reconhecer a preclusão
consumativa, isso porque, no prazo legal, foi apresentada a defesa prévia, essa apresentação configura em consumação do
ato legal que sucede à audiência de instrução e julgamento e impede a consecução de atos posteriores. A defesa prévia é ato
único e a cisão dela em etapas, além de implicar na prática de ato não previsto em lei, tumultua sobremaneira o bom andamento
do feito. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS Receptação e Falsa identidade Pretendida a anulação de decisão indeferitória
do pedido de acréscimo de testemunha de defesa ou de substituição, parcial ou total, daquelas arroladas em sede de defesa
preliminar - Alegação de afronta a princípios constitucionais, como o da ampla defesa Inadmissibilidade Pleito de substituição
ou de acréscimo de testemunha de defesa, fora das hipóteses legais Caso em que, mesmo tendo o legislador silenciado
quanto a tal questão na reforma do Código” (2008500-36.2014.8.26.0000 Habeas Corpus / Receptação Visualizar Inteiro Teor
- Relator(a): Moreira da Silva - Comarca: Araraquara - Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento:
27/03/2014 - Data de registro: 01/04/2014). “HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES CERCEAMENTO DE
DEFESA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA INOCORRÊNCIA PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA. Inocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento do rol de testemunhas, uma vez
que este deve ser apresentado no momento da defesa prévia. Ademais, necessária a comprovação de efetivo prejuízo para o
reconhecimento de nulidade, não sendo suficiente para a decretação de nulidade” (0066366-07.2012.8.26.0000 Habeas Corpus
/ Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas Visualizar Inteiro Teor Inteiro Teor Dados sem formatação Dados sem
formatação - Relator(a): Willian Campos - Comarca: Tatuí - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento:
31/07/2012 - Data de registro: 09/08/2012). “Ação de habeas corpus buscando a anulação do júri por cerceamento de defesa.
Irregularidade das alegações finais não apresentadas pelo advogado constituído. Nulidade na nomeação de defensor dativo.
Indeferimento indevido de oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente. Inércia da defesa. Propositura das alegações
finais por defensor dativo. Preclusão consumativa. Prejuízo não demonstrado. Precedentes pretorianos. Constrangimento ilegal
inexistente. Ordem denegada”. Desta feita, dou por preclusa a prova pretendida. Intime-se. Aguarde-se a audiência designada.
Limeira, 18 de dezembro de 2015. - ADV: VANILA GONÇALES (OAB 245938/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO JACOB DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2016
Processo 1014080-40.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Aracelis Thais Belimeli - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2016, às 13h15m, a
ser realizada perante CEJUSC local, (Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania), sito à Rua Barão de Cascalho,
nº 237, centro, Limeira-SP. CITE-SE e INTIME-SE as requeridas com as advertências legais. Intime-se o(a) autor(a) através
do(a) procurador(a) constituído(a), por meio de publicação na imprensa oficial, para comparecer na audiência designada,
ADVERTINDO-O(A) que o não comparecimento implicará na extinção do feito. Concedo a(ao) autor(a) os benefícios da
assistência judiciária gratuita. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

475

Processo 1014081-25.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Fabio Rafael Miranda e outro - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2016, às 10h30m,
a ser realizada perante CEJUSC local, (Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania), sito à Rua Barão de Cascalho,
nº 237, centro, Limeira-SP. CITE-SE e INTIME-SE as requeridas com as advertências legais. Intime-se os autores através
do(a) procurador(a) constituído(a), por meio de publicação na imprensa oficial, para comparecer na audiência designada,
ADVERTINDO-OS que o não comparecimento implicará na extinção do feito. Concedo aos autores os benefícios da assistência
judiciária gratuita. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)
Processo 1014082-10.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Tatiane Nascimento Sousa e outro - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2016, às
13h45m, a ser realizada perante CEJUSC local, (Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania), sito à Rua Barão de
Cascalho, nº 237, centro, Limeira-SP. CITE-SE e INTIME-SE as requeridas com as advertências legais. Intime-se os autores
através do(a) procurador(a) constituído(a), por meio de publicação na imprensa oficial, para comparecerem na audiência
designada, ADVERTINDO-OS que o não comparecimento implicará na extinção do feito. Concedo aos autores os benefícios da
assistência judiciária gratuita. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)
Processo 1014083-92.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Ricardo Granusso Sanfelice - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2016, às 14h15m,
a ser realizada perante CEJUSC local, (Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania), sito à Rua Barão de Cascalho,
nº 237, centro, Limeira-SP. CITE-SE e INTIME-SE as requeridas com as advertências legais. Intime-se o(a) autor(a) através
do(a) procurador(a) constituído(a), por meio de publicação na imprensa oficial, para comparecer na audiência designada,
ADVERTINDO-O(A) que o não comparecimento implicará na extinção do feito. Concedo a(ao) autor(a) os benefícios da
assistência judiciária gratuita. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)
Processo 1014084-77.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato Monalisa de Cassia Mansur - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2016, às 14h30m,
a ser realizada perante CEJUSC local, (Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania), sito à Rua Barão de Cascalho,
nº 237, centro, Limeira-SP. CITE-SE e INTIME-SE as requeridas com as advertências legais. Intime-se o(a) autor(a) através
do(a) procurador(a) constituído(a), por meio de publicação na imprensa oficial, para comparecer na audiência designada,
ADVERTINDO-O(A) que o não comparecimento implicará na extinção do feito. Concedo a(ao) autor(a) os benefícios da
assistência judiciária gratuita. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)
Processo 1014085-62.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - Eli
Ferreira da Silva e outro - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2016, às 14h45m, a
ser realizada perante CEJUSC local, (Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania), sito à Rua Barão de Cascalho,
nº 237, centro, Limeira-SP. CITE-SE e INTIME-SE as requeridas com as advertências legais. Intime-se o(a) autor(a) através
do(a) procurador(a) constituído(a), por meio de publicação na imprensa oficial, para comparecer na audiência designada,
ADVERTINDO-O(A) que o não comparecimento implicará na extinção do feito. Concedo a(ao) autor(a) os benefícios da
assistência judiciária gratuita. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

LINS
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LINS EM 11/01/2016
PROCESSO :1000067-93.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Thiago Nacamura Moroshima
ADVOGADO : 185677/SP - Maria Júlia Modesto Nicolielo
REQDO
: Montalvão Imóveis Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000068-78.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Leandro Willians da Silva Costa
ADVOGADO : 185677/SP - Maria Júlia Modesto Nicolielo
REQDO
: Montalvão Imóveis Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000069-63.2016.8.26.0322
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : J.M.S.C.T.
ADVOGADO : 148559/SP - Maria Margarete Brumati
ALIMENTANTE
: A.C.T.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000060-04.2016.8.26.0322
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: L.A.M.C.G.
ADVOGADO : 164925/SP - Cicero Gomes da Silva
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000070-48.2016.8.26.0322
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: A.O.P.B.
ADVOGADO : 120177/SP - Maria de Fatima Cardeaes Peixoto
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000074-05.2016.8.26.0322
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JEFERSON BRUZZON REIS
RECLAMADA : NAIR MARIA RIBEIRO DA SILVA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1007946-88.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.E.S.B.
ADVOGADO : 255580/SP - Michelle Violato Zanqueta
REQDO
: B.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1007934-74.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.V.O.
ADVOGADO : 245368/SP - Telma Eliane de Toledo Valim Athayde
REQDA
: C.C.P.O.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000074-85.2016.8.26.0322
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: M.A.S.
ADVOGADO : 318210/SP - Tchelid Luiza de Abreu
REQDA
: M.J.A.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000073-03.2016.8.26.0322
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.A.A.
ADVOGADO : 118038/SP - Ellen Cristina da Silva Pelarigo
REQDA
: G.C.A.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1007947-73.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poli & Vasquez Comercio de Peças para Autos e Serviços Ltda ME
ADVOGADO : 310954/SP - Nivea Carolina de Holanda Seresuela
REQDO
: Jose Carlos Faria
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1007948-58.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poli & Vasquez Comercio de Peças para Autos e Serviços Ltda ME
ADVOGADO : 310954/SP - Nivea Carolina de Holanda Seresuela
REQDO
: Johnny Robson Esquincalha de Araujo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1007949-43.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poli & Vasquez Comercio de Peças para Autos e Serviços Ltda ME
ADVOGADO : 310954/SP - Nivea Carolina de Holanda Seresuela
REQDO
: Edmilson da Silva Marques
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1007945-06.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poli & Vasquez Comercio de Peças para Autose Serviços Ltda Me
ADVOGADO : 310954/SP - Nivea Carolina de Holanda Seresuela
REQDO
: Sergio Aurelio Gregorio
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1007950-28.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poli & Vasquez Comercio de Peças para Autos e Serviços Ltda ME
ADVOGADO : 310954/SP - Nivea Carolina de Holanda Seresuela
REQDO
: Ismael Felix de Souza
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :1000003-83.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Inês Rodrigues Paulo
ADVOGADO : 370884/SP - Cristiano Ferreira de Souza
REQDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000138-15.2016.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: MARIA ISABEL SALUSTIANO DE SOUZA
EXECTDA
: Aline Cristina Correia Anastacio
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000007-23.2016.8.26.0322
CLASSE
:OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
REQTE
: W.S.C.
ADVOGADO : 102132/SP - Gilberto Alves Torres
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000008-08.2016.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Piquinim Comércio de Frios e Laticínios Ltda EPP
ADVOGADO : 295797/SP - Angelica de Cassia Covre
REQDO
: Manoel Eliseu de Farias ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000009-90.2016.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDA
: Michelle Karina Novaes Andrade
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000010-75.2016.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDA
: Daniele Nunes Brasil da Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000006-38.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Trindade Locações e Serviços Ltda
ADVOGADO : 111877/SP - Carlos Jose Martinez
REQDO
: Retromáquinas Ltda Me
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000011-60.2016.8.26.0322
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Piquinim Comércio de Frios e Laticinios Ltda EPP
ADVOGADO : 295797/SP - Angelica de Cassia Covre
REQDO
: Hosana Cardoso Barbosa Farias ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000012-45.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDA
: Daniele Aparecida de Oliveira Augustinho
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000013-30.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDO
: José Francisco da Silva
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000139-97.2016.8.26.0322
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SERGIO MARTINS NUNES JUNIOR
RECLAMADA : LUCILAINE CAMILA GOMES COUTINHO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1000014-15.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDA
: Daniele Nunes Brasil da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000140-82.2016.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ana Cristina Ramos de Souza
EXECTDA
: Mercedes Aparecida de Souza Atanazio
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000015-97.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDO
: Bruno Muraichi de Jesus
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000017-67.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jose Aldei Vieira
ADVOGADO : 248671/SP - Rogerio Soares Cabral
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000018-52.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Yara Cristina Rocha
ADVOGADO : 248671/SP - Rogerio Soares Cabral
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000020-22.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Renata Graziele Izidoro
ADVOGADO : 248671/SP - Rogerio Soares Cabral
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000021-07.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Noemia Aparecida Chagas Muratori
ADVOGADO : 145646/SP - Maira Alessandra Julio Fernandez
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1007951-13.2015.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poli & Vasquez Comercio de Peças para Autos e Serviços Ltda Me
ADVOGADO : 310954/SP - Nivea Carolina de Holanda Seresuela
REQDO
: Helcio Roberto Paschoal Filho
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000022-89.2016.8.26.0322
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
INVTANTE
: Helio Willian Sperandio
ADVOGADO : 213335/SP - Thomaslopes Valente Gonçalves
INVTARDA
: Lecticia Apparecida Melges
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000024-59.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDA
: Leandra Marcelli de Oliveira Antonio
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000025-44.2016.8.26.0322
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Missão Salesiana de Mato Grosso
: 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
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REQDO
: Sebastião Antonio Rutiely da Silva Lima
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000026-29.2016.8.26.0322
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Bebidas Poty Ltda
ADVOGADO : 362227/SP - João Carlos Zafalon
EXECTDO
: Pena & Ribeiro Supermercado Ltda ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000152-96.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Aparecido de Melo
REQDO
: Vagner Pereira Leal
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000027-14.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Missão Salesiana de Mato Grosso
ADVOGADO : 167512/SP - Cristian de Sales Von Rondow
REQDO
: Luiz Fernando Luciano de Oliveira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000028-96.2016.8.26.0322
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gilberto Pavani Bueno
ADVOGADO : 248671/SP - Rogerio Soares Cabral
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LINS EM 11/01/2016
PROCESSO :0000016-41.2016.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 13/2016 - Lins
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Jhonatan Pedro Vieira da Silva
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000019-93.2016.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 15/2016 - Lins
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.C.A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000019-54.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 878/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.R.G.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000020-39.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 879/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.R.G.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000021-24.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 880/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000018-11.2016.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 14/2016 - Lins
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.J.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000022-09.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 881/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000023-91.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 882/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000024-76.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 883/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000025-61.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 884/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000026-46.2016.8.26.0322
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 885/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000027-31.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 244/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.R.H.P.M.L.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000028-16.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 279/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000029-98.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 280/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: C.R.G.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000030-83.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 315/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.C.F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000031-68.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 343/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
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AUTORA DO FATO
: C.H.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000032-53.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 437/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.F.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000033-38.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 349/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.M.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000034-23.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 350/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000035-08.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 351/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.C.B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000036-90.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 458/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.V.G.R.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000037-75.2016.8.26.0322
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 522/2015 - Lins
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.C.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000148-59.2016.8.26.0322
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 17/2016 - Lins
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: T.F.O.L.
VARA:2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0002981-84.2015.8.26.0322 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Sidney Dias de Mattos Filho
e outros - Intime-se as D. defesas para que se manifestem sobre o teor das certidões de fls. 558; 559 e 563 (testemunhas de
defesa não encontradas - João Paulo de Lima; Ezilda Aparecida de Fátima; Larissa Aparecida Nunes e Luciano dos santos).
Int. - ADV: MARCO ANTONIO BARREIRA (OAB 116637/SP), PAULO CESAR DA CRUZ (OAB 117678/SP), PEDRO ANTONIO
OZORIO DIAS (OAB 69234/SP), ANDRE LUIS DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 323674/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000534-31.2012.8.26.0322 (322.01.2012.000534) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
- Marcelo Francisco Moreira - Vistos. Nos termos da cota do Dr. Promotor de Justiça para oitiva da testemunha Vanderley
Anastácio, interrogatório do réu, debates e julgamento, designo em prosseguimento audiência para o próximo DIA 24 DE
FEVEREIRO DE 2016, ÀS 16:15 HORAS. Atualizem-se, desde já, eventuais certidões criminais. Int. Lins, 20 de agosto de 2015.
- ADV: RENATA GABRIELA DE MAGALHÃES VIOLATO (OAB 263216/SP)
Processo 0001274-81.2015.8.26.0322 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Anderson Tiago Ibidi dos Santos Vistos. Em que pesem as argumentações aduzidas pelo(a)(s) I. Dr.(s). Defensor(a)(s) em resposta à acusação, não é o caso
de se absolver sumariamente o(s) acusado(s) Anderson Tiago Ibidi dos Santos, pois a imputação inicial encontra-se suporte
nos elementos colhidos no inquérito policial, existindo indícios de autoria e materialidade. Não há prova inequívoca quanto à
ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP. Não se vislumbra causa manifesta de exclusão da ilicitude
do fato ou de exclusão da culpabilidade do agente; o fato afigura-se penalmente típico e não se antevê causa de extinção da
punibilidade. A denúncia é clara ao indicar a tipicidade do fato e seu enquadramento, respeita a todos os requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal. Quando às alegações sobre o mérito, serão estas apreciadas em momento oportuno, após
a instrução processual. Assim, nos moldes do art. 399 do CPP, designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o
próximo DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 15:30 HORAS, oportunidade em que o(a)(s) réu(s) será interrogado. Procedamse às intimações e requisições necessárias. Atualizem-se eventuais certidões criminais. Int. Lins, 17 de agosto de 2015. - ADV:
ROBERTO PANICHI NETO (OAB 219633/SP)
Processo 0001370-33.2014.8.26.0322 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - Rafael Cesar Defendi Vistos. Em que pesem as argumentações aduzidas pelo(a)(s) I. Dr.(s). Defensor(a)(s) em resposta à acusação, não é o caso de
se absolver sumariamente o(s) acusado(s) Rafael Cesar Defendi, pois a imputação inicial encontra-se suporte nos elementos
colhidos no inquérito policial, existindo indícios de autoria e materialidade. Não há prova inequívoca quanto à ocorrência de
qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP. Não se vislumbra causa manifesta de exclusão da ilicitude do fato ou de
exclusão da culpabilidade do agente; o fato afigura-se penalmente típico e não se antevê causa de extinção da punibilidade.
A denúncia é clara ao indicar a tipicidade do fato e seu enquadramento, respeita a todos os requisitos do artigo 41 do Código
de Processo Penal. Quando às alegações sobre o mérito, serão estas apreciadas em momento oportuno, após a instrução
processual. Assim, nos moldes do art. 399 do CPP, designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o próximo
DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 16:00 HORAS, oportunidade em que o(a)(s) réu(s) será interrogado. Procedam-se às
intimações e requisições necessárias.Atualizem-se eventuais certidões criminais. Int. Lins, 04 de agosto de 2015. - ADV: MARIA
CAROLINA REMBADO RODRIGUES DA COSTA (OAB 241440/SP)
Processo 0001474-88.2015.8.26.0322 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita - Andre Luiz de Souza
Ramos - Vistos. Em que pesem as argumentações aduzidas pelo(a)(s) I. Dr.(s). Defensor(a)(s) em resposta à acusação, não é
o caso de se absolver sumariamente o(s) acusado(s) Andre Luiz de Souza Ramos, pois a imputação inicial encontra-se suporte
nos elementos colhidos no inquérito policial, existindo indícios de autoria e materialidade. Não há prova inequívoca quanto à
ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP. Não se vislumbra causa manifesta de exclusão da ilicitude
do fato ou de exclusão da culpabilidade do agente; o fato afigura-se penalmente típico e não se antevê causa de extinção da
punibilidade. A denúncia é clara ao indicar a tipicidade do fato e seu enquadramento, respeita a todos os requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal. Quando às alegações sobre o mérito, serão estas apreciadas em momento oportuno, após
a instrução processual. Assim, nos moldes do art. 399 do CPP, designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o
próximo DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 15:00 HORAS, oportunidade em que o(a)(s) réu(s) será interrogado. Procedamse às intimações e requisições necessárias. Atualizem-se eventuais certidões criminais. Int. Lins, 01 de julho de 2015. - ADV:
THAYSA NUNES BARBIERO (OAB 329673/SP)
Processo 0001635-98.2015.8.26.0322 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - E.J.S.S.
- Vistos. Em que pesem as argumentações aduzidas pelo(a)(s) I. Dr.(s). Defensor(a)(s) em resposta à acusação, não é o caso
de se absolver sumariamente o(s) acusado(s) Erick Jhonathan Simoes da Silva, pois a imputação inicial encontra-se suporte
nos elementos colhidos no inquérito policial, existindo indícios de autoria e materialidade. Não há prova inequívoca quanto à
ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP. Não se vislumbra causa manifesta de exclusão da ilicitude
do fato ou de exclusão da culpabilidade do agente; o fato afigura-se penalmente típico e não se antevê causa de extinção da
punibilidade. A denúncia é clara ao indicar a tipicidade do fato e seu enquadramento, respeita a todos os requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal. Quando às alegações sobre o mérito, serão estas apreciadas em momento oportuno, após
a instrução processual. Assim, nos moldes do art. 399 do CPP, designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o
próximo DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 16:00 HORAS, oportunidade em que o(a)(s) réu(s) será interrogado. Procedamse às intimações e requisições necessárias.Atualizem-se eventuais certidões criminais. Int. Lins, 03 de agosto de 2015. - ADV:
JOHNNY BURANELO CARVALHO (OAB 355357/SP)
Processo 0002696-33.2011.8.26.0322 (322.01.2011.002696) - Crimes Contra a Propriedade Imaterial - Bruno Vinicius de
Morais - Vistos. Designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o próximo DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS
16:00 HORAS, oportunidade em que o réu será interrogado. Procedam-se as intimações e requisições necessárias. Requisitemse eventuais certidões faltantes. Int. Lins, 13 de agosto de 2015. - ADV: LUCIANA STELA PONCE SILVA (OAB 187202/SP)
Processo 0003217-75.2011.8.26.0322 (322.01.2011.003217) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - L.F.F.P.
- Vistos. Em que pesem as argumentações aduzidas pelo(a)(s) I. Dr.(s). Defensor(a)(s) em resposta à acusação, não é o
caso de se absolver sumariamente o(s) acusado(s) Luiz Flávio França Pires, pois a imputação inicial encontra-se suporte
nos elementos colhidos no inquérito policial, existindo indícios de autoria e materialidade. Não há prova inequívoca quanto à
ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP. Não se vislumbra causa manifesta de exclusão da ilicitude
do fato ou de exclusão da culpabilidade do agente; o fato afigura-se penalmente típico e não se antevê causa de extinção da
punibilidade. A denúncia é clara ao indicar a tipicidade do fato e seu enquadramento, respeita a todos os requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal. Quando às alegações sobre o mérito, serão estas apreciadas em momento oportuno, após
a instrução processual. Assim, nos moldes do art. 399 do CPP, designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o
próximo DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 15:00 HORAS, oportunidade em que o(a)(s) réu(s) será interrogado. Procedamse às intimações e requisições necessárias.Atualizem-se eventuais certidões criminais. Int. Lins , 03 de agosto de 2015. - ADV:
MAGNO BENFICA LINTZ CORREA (OAB 259863/SP)
Processo 0009472-78.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009472) - Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito - Guilherme
Aparecido dos Santos Oliveira - Vistos. Em que pesem as argumentações aduzidas pelo(a)(s) I. Dr.(s). Defensor(a)(s) em
resposta à acusação, não é o caso de se absolver sumariamente o(s) acusado(s) Guilherme Aparecido dos Santos Oliveira, pois
a imputação inicial encontra-se suporte nos elementos colhidos no inquérito policial, existindo indícios de autoria e materialidade.
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Não há prova inequívoca quanto à ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP. Não se vislumbra causa
manifesta de exclusão da ilicitude do fato ou de exclusão da culpabilidade do agente; o fato afigura-se penalmente típico e não
se antevê causa de extinção da punibilidade. A denúncia é clara ao indicar a tipicidade do fato e seu enquadramento, respeita
a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Quando às alegações sobre o mérito, serão estas apreciadas
em momento oportuno, após a instrução processual. Assim, nos moldes do art. 399 do CPP, designo audiência de Instrução,
Debates e Julgamento para o próximo DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 16:30 HORAS, oportunidade em que o(a)(s) réu(s)
será interrogado. Procedam-se às intimações e requisições necessárias.Atualizem-se eventuais certidões criminais. Int. Lins, 13
de agosto de 2015. - ADV: ROGERIO AMARAL DE ANDRADE (OAB 76212/SP)
Processo 0016580-32.2011.8.26.0322 (322.01.2011.016580) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Alexandre Jose Paulino - Vistos. Em que pesem as argumentações aduzidas pelo(a)(s) I. Dr.(s). Defensor(a)(s) em resposta à
acusação, não é o caso de se absolver sumariamente o(s) acusado(s) Alexandre Jose Paulino, pois a imputação inicial encontrase suporte nos elementos colhidos no inquérito policial, existindo indícios de autoria e materialidade. Não há prova inequívoca
quanto à ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP. Não se vislumbra causa manifesta de exclusão
da ilicitude do fato ou de exclusão da culpabilidade do agente; o fato afigura-se penalmente típico e não se antevê causa de
extinção da punibilidade. A denúncia é clara ao indicar a tipicidade do fato e seu enquadramento, respeita a todos os requisitos
do artigo 41 do Código de Processo Penal. Quando às alegações sobre o mérito, serão estas apreciadas em momento oportuno,
após a instrução processual. Assim, nos moldes do art. 399 do CPP, designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para
o próximo DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 15:00 HORAS, oportunidade em que o(a)(s) réu(s) será interrogado. Procedamse às intimações e requisições necessárias.Atualizem-se eventuais certidões criminais. Int. Lins, 12 de agosto de 2015. - ADV:
ADRIANA ANGÉLICA BERNARDO NOBRE (OAB 301231/SP)

LUCÉLIA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0000073-29.2015.8.26.0589/01 (apensado ao processo 0000073-29.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - JJA PETRO AUTO POSTO LTDA. - AYOLLUS CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.
- ME - Defiro o pedido de penhora eventuais créditos do Programa Nota Fiscal Paulista, em nome da parte executada. Defiro
também o bloqueio de eventuais saldos bancários, aplicações financeiras e investimentos em nome da parte executada, junto às
Cooperativas de Crédito relacionadas, até o limite do crédito (R$ 24.867,29). Oficie-se como requer. No entanto, a própria parte
exequente deverá imprimir os ofícios via “internet” e encaminhá-los diretamente aos destinatários. Aguarde-se resposta por
trinta dias. Intimem-se. Lucelia, 17 de novembro de 2015. (Os Ofícios ja foram expedidos devendo a parte exequente imprimir
os ofícios via “internet” e encaminhá-los diretamente aos destinatários). - ADV: JOSÉ FERNANDO MAGIONI (OAB 190236/SP),
JULIO CESAR COELHO (OAB 257684/SP)
Processo 0000125-38.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Representação comercial - JJA PETRO AUTO
POSTO LTDA - Defiro o pedido de penhora eventuais créditos do Programa Nota Fiscal Paulista, em nome da parte executada.
Defiro o pedido de bloqueio de numerários existentes junto à Cooperativa de Crédito Rural Cazola-Credicazola, sejam
depositados em conta corrente, aplicações financeiras, etc, até o limite do crédito, em nome da parte executada Oficie-se
como requer. No entanto, a própria parte exequente deverá imprimir os ofícios via “internet” e encaminhá-los diretamente aos
destinatários. Aguarde-se resposta por trinta dias. Intimem-se. Lucelia, 23 de novembro de 2015.( Os ofícios já foram expedidos,
devendo a parte exequente imprimir os ofícios via “internet” e encaminhá-los diretamente aos destinatários). - ADV: JULIO
CESAR COELHO (OAB 257684/SP), JOSÉ FERNANDO MAGIONI (OAB 190236/SP)
Processo 0000160-95.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
SA - MICHELE RODRIGUES MOSCHIM - Defiro o pedido retro. Concedo a parte autora o prazo de cinco dias para recolhimento
das despesas postais. Após, cite-se, com AR, conforme requerido às fls. 60. Intimem-se. Lucelia, 02 de dezembro de 2015.
- ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP),
EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)
Processo 0000329-19.2014.8.26.0326 - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - Conselho Regional de
Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - JOSE DIAS DA SILVA - Ato ordinatório - intimação de ofício: Decorreu o prazo,
sem que houvesse bloqueio “on line” de numerários pelo Sistema BACENJUD, resultando negativas as diligências, não havendo
bloqueio de numerário suficiente para satisfação do débito, estando os autos com vista para manifestação do(a) exequente pelo
prazo de dez dias - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)
Processo 0000342-18.2014.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos SA - SILVANA APARECIDA DA SILVA KAWASHIMA - Defiro o pedido retro. Expeça-se mandado de busca e
apreensão e citação, para cumprimento no endereço mencionado às fls. 102. Intimem-se. Lucelia, 24 de novembro de 2015. ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)
Processo 0000342-18.2014.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
Financiamentos SA - SILVANA APARECIDA DA SILVA KAWASHIMA - Ato Ordinatório - intimação de ofício: Certidão da serventia:
Certifico e dou fé haver deixado de expedir mandado de intimação por não constar dos autos depósito das despesas de condução
do Sr. Oficial de Justiça, estando os autos aguardando manifestação do requerente pelo prazo de dez dias. - ADV: RICARDO
NEVES COSTA (OAB 120394/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)
Processo 0000752-76.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - TEREZINHA FERNANDES
MARIANO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Recebo o recurso de apelação retro, em ambos os efeitos.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

484

Intime-se o requerido para apresentação de suas contrarrazões no prazo de quinze dias. Após, com ou sem contrarrazões, e
estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, subam ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
com as homenagens deste juízo e cautelas de praxe, independentemente da formação de autos suplementares, nos termos do
artigo 102, inciso III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Intimem-se. Lucelia, 27 de novembro de 2015. ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 0000797-03.2002.8.26.0326 (326.01.2002.000797) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Bento Francisco - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do depósito de complementação do
Precatório, expeça-se o alvará de levantamento judicial em favor da parte exequente. Após, tornem ao arquivo. Intimem-se.
Lucelia, 16 de dezembro de 2015. (O Alvará foi expedido, devendo ser impresso pelo Sistema SAJ). - ADV: DIRCEU MIRANDA
(OAB 119093/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 0000983-40.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000983) - Procedimento ordinário - Usucapião Extraordinária - GUIOMAR
MARINA GARCIA - RUFINO ALCALA - NOTA DE CARTÓRIO:O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO
DIGITALMENTE, A SABER:( ) OFÍCIO ( X ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA ( )
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS”Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem
filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/
Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no
portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta
precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo
ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: ERTHOS DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP)
Processo 0001059-93.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Revisão - C.E.S.S. - R.P.S. - NOTA DE CARTÓRIO:O
DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER:( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/
AVERBAÇÃO( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA ( X ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS”Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a
necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal
de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar
o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços
Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital
do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP), RENATA LANI FAVARETTO FERREIRA (OAB 305732/SP)
Processo 0001158-63.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.B. - J.S.N. - Manifestem-se as partes no prazo
de dez dias, sobre o estudo psicossocial de fls. 90/94. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 20 de novembro de
2015. - ADV: ALINE PERRUD QUISSARA (OAB 348541/SP), JOÃO EVANGELISTA PEREIRA (OAB 186340/SP)
Processo 0001203-67.2015.8.26.0326 - Inventário - Inventário e Partilha - SUELI CRISTINA DIAS - THERESINHA FERREIRA
DIAS - Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela inventariante, argumentando que há omissão na sentença
proferida, uma vez que não foi apreciado o pedido de levantamento de numerário, em razão do pagamento das despesas
funerais. Conheço dos embargos, já que tempestivos, mas verifico que não ser hipótese de acolhimento, tendo em vista a
inexistência de quaisquer dos elementos autorizadores de sua propositura, quais sejam a obscuridade, a contradição ou a
omissão do julgado, consoante determinação dos artigos 535 e 536 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a irresignação
postulada possui somente caráter infringente, com o intuito de alterar o decidido, o que é inviável em sede embargos. Consoante
já se decidiu, “é inviável, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto
no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido. (RSTJ 30/412). “In Código de Processo
Civil, Theotonio Negrão, Saraiva, 31ª ed., p. 571. No caso, a inventariante partilhou o numerário, conforme se verifica às fls.
22, de modo que, tendo havido a partilha, presume-se a desistência do pedido de levantamento de numerário. A sentença
simplesmente homologou o plano de partilha apresentado, não havendo qualquer omissão. Ante o exposto, e de tudo o mais que
dos autos consta, NÃO ACOLHO os embargos de declaração, mantendo-se a sentença tal como lançada. No entanto, poderá a
inventariante retificar a partilha, formalizando tal pedido nos autos. Intimem-se. Lucelia, 14 de dezembro de 2015. - ADV: PAULO
ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
Processo 0001233-39.2014.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Compra e Venda - LUANA PATRICIA DE MELO
SILVA - Defiro o pedido retro. Expeça-se novo alvará nos moldes determinados na r. sentença. De fls. 46. Torne-se sem efeito o
alvará expedido. Após, tornem ao arquivo. Intimem-se. Lucelia, 16 de dezembro de 2015. ( O Alvará foi expedido, podendo ser
impresso pelo sistema Saj) - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 0001280-76.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ALZIRA GERALDO
CORADINI - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - O requerido apresentou contestação, estando os autos com
vista ao autor para manifestação em dez dias sobre a defesa e laudo pericial, bem como se pretende a produção de prova oral.
- ADV: GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP), EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)
Processo 0001491-98.2004.8.26.0326 (326.01.2004.001491) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez FRANCISCA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Diante do depósito de
complementação do Precatório, expeça-se o alvará de levantamento judicial em favor da parte exequente. Após, tornem ao
arquivo. Intimem-se. Lucelia, 16 de dezembro de 2015.(O Alvará foi expedido, podendo ser impresso pelo sistema SAJ). - ADV:
JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA (OAB 110707/SP), LINO TRAVIZI JUNIOR (OAB 117362/SP)
Processo 0001722-62.2003.8.26.0326 (326.01.2003.001722) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - JOSE
NUNES PEREIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - NOTA DE CARTÓRIO:O DOCUMENTO EXPEDIDO
JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER:( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( X ) ALVARÁ
( ) CARTA PRECATÓRIA ( ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS”Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer
ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não
possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter
cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e,
diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: SILVIA HELENA LUZ
CAMARGO (OAB 131918/SP)
Processo 0001936-58.2000.8.26.0326 (326.01.2000.001936) - Execução de Título Extrajudicial - Serviços - CAIUA
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - PEDREIRA DO SALTO LTDA. - ULISSES LICORIO - Defiro o pedido retro. Depreque-se
novamente, conforme requerido às fls. 504. Intimem-se. Lucelia, 10 de novembro de 2015. (A Carta Precatória foi expedida,
devendo o requerente imprimir via internet e proceder sua distribuição). - ADV: AMAURI GOMES FARINASSO (OAB 87428/
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/
SP), CARLOS EDUARDO CAMPOS SIMÕES (OAB 283332/SP), FABBIO PULIDO GUADANHIN (OAB 179494/SP), CAMILA
SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)
Processo 0001976-49.2014.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.A.P.J. G.A.P. - Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de fls. 184/185. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 01 de
dezembro de 2015. - ADV: ROGERIO PASCHOALOTTO (OAB 152653/SP), EDSON LUIS PASCHOALOTTO (OAB 156928/SP),
FRANCISCO FRANCI MOREIRA (OAB 163913/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 0001992-37.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001992) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - ALINE
OLIVEIRA DA SILVA - NERCIO DE OLIVEIRA DA SILVA - Ato Ordinatório - intimação de ofício: A leiloeira informou que a partir
do dia 27 de janeiro de 2016, haverá captação prévia de lances, sendo a abertura do 1º leilão designado para o dia 29 de janeiro
de 2016, a partir das 17h00min e com encerramento às 17h20min. Em não se verificando lances que sejam iguais ou superiores
ao valor da avaliação, a partir deste horário será dado início a captação de lances por lance igual ou superior a 60% (sessenta
por cento) da avaliação. No dia 18 de fevereiro de 2016, a partir das 17h00min, dar-se-á abertura ao 2º leilão, pelo maior lance
coletado no período de 20 dias antecedentes, em mesmo horário de início e encerramento determinados para o 1º leilão, no
sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação dos bens penhorados na execução. - ADV: JOÃO MANOEL GONÇALVES
(OAB 159590/SP), NINFA ADRIANA GARAVAZO GLASSER LEME (OAB 259242/SP)
Processo 0002037-70.2015.8.26.0326 - Monitória - Cheque - FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS - FAI - ANA
CAROLINA LEOPIZE BERTAZZI COLLO - Ato Ordinatório - intimação de ofício: O mandado foi devolvido pelo Oficial de Justiça,
com a anotação de que deixou de citar a executada, tendo em vista que a mesma mudou-se para a cidade de Coxim - MS,
segundo informação de familiares, não deixando endereço, somente numero de telefone, estando os autos com vista para
manifestação do autor, pelo prazo de dez dias. . - ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO
LAZARETTI (OAB 313173/SP)
Processo 0002092-21.2015.8.26.0326 (apensado ao processo 0000088-94.2004.8.26) - Embargos à Execução - Valor da
Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO
CARVALHO - Ato Ordinatório - intimação de ofício: O laudo pericial já se encontra juntado aos autos, estando com vista para
manifestação das partes pelo prazo de dez dias. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 0002149-39.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - D.P. - C.P. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO de CÉLIA PICHIRILLY, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do mesmo Código,
nomeando-lhe Curador DORACI PICCHORILLI. - ADV: MARAISA CRISTINA SORIANO FURLAN MOCHIUTI (OAB 298427/SP)
Processo 0002174-52.2015.8.26.0326 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - REINALDO ESTERQUILE
- PAULO ALVES - Recebo o recurso de apelação retro, em ambos os efeitos. Intime-se o(a) requerido para apresentação
de suas contrarrazões no prazo de quinze dias. Após, com ou sem contrarrazões, e estando presentes os pressupostos de
admissibilidade do recurso, subam ao Egrégio Tribunal de Justiça (Seção de Direito Privado), com as homenagens deste juízo
e cautelas de praxe, independentemente da formação de autos suplementares, nos termos do artigo 102, inciso III, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Intimem-se. Lucelia, 02 de dezembro de 2015. - ADV: ÁUREO FERNANDO DE
ALMEIDA (OAB 191848/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP)
Processo 0002202-40.2003.8.26.0326 (326.01.2003.002202) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LUCÉLIA - - VISÃO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA - - CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA - Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente liquidação por arbitramento, fixando em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) o valor a ser
ressarcido aos cofres públicos pela empresa VISÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA., corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir dos respectivos recebimentos ocorridos
parceladamente em 13/06/2003 (R$ 3.200,00), 12/07/2003 (R$ 16.000,00) e 08/01/2004 (12.800,00), acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação ocorrida em 10/02/2004 (fase de conhecimento). No processo de
conhecimento, os requeridos já foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, devidamente atualizadas,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, não sendo condenadas ao pagamento de honorários advocatícios
em se considerando que o autor não os recebe. Na fase de liquidação por arbitramento, acolho o requerimento da Fazenda
Pública (fls. 922) e condeno ainda a empresa VISÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA. a
reembolsar os cofres públicos pelas despesas decorrentes com a realização da perícia judicial no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), atualizado monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso ocorrido em
05/06/2014. Sem prejuízo, promova a serventia, de imediato, a baixa da parte CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA junto ao
Sistema Informatizado (SAJ), em razão de ter sido julgada extinta a ação em face dele, sem resolução do mérito, por sentença
transitada em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 18 de novembro de 2015. ( Valor do preparo: Ao Estado
= R$ 1.280,00 - recolher através da guia DARE-SP, cód. 230-6 + Porte de remessa e retorno dos autos - 5 volume = R$ 160,00
- recolher através da guia FEDTJ, cód. 110-4 ). - ADV: RENATO DE GENOVA (OAB 137629/SP), ALEXANDRE GONCALVES
(OAB 142778/SP), CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/SP)
Processo 0002288-88.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO DE LAGE
LANDEN BRASIL S/A - ALDECIR DA SILVA DE LIMA - Ato ordinatório - intimação de ofício: Decorreu o prazo, sem que houvesse
bloqueio “on line” de numerários pelo Sistema BACENJUD, resultando negativas as diligências, não havendo bloqueio de
numerário suficiente para satisfação do débito, estando os autos com vista para manifestação do(a) exequente pelo prazo de
dez dias - ADV: MARIA APARECIDA SORROCHI PIMENTA (OAB 185319/SP), JOÃO LUIS MENEGATTI (OAB 57084/PR)
Processo 0002372-31.2011.8.26.0326/01 (apensado ao processo 0002372-31.2011.8.26) - Cumprimento de sentença
- Liquidação / Cumprimento / Execução - BANCO VOLKSWAGEN S/A - MARIA BENEDITA CAPATTO - Vistos. Diante da
comprovação do recolhimento da taxa instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011, DEFIRO o pedido de bloqueio “on-line” de
numerários existentes junto às Instituições Financeiras, através do Sistema BACENJUD. Autorizo a realização das diligências
necessárias no sentido de bloquear o valor em execução. Observo que pequenos valores não deverão ser bloqueados, uma
vez que serão totalmente absorvidos pelo pagamento das custas da execução, nos termos do artigo 659, § 2º, do Código de
Processo Civil, de modo que não deve ser feita a transferência para conta judicial. Eventual pedido de renovação do bloqueio
deverá ser fundamentado, apresentando as razões e indícios justificadores para novo bloqueio. Sendo negativo o bloqueio,
manifeste-se a parte exequente em dez dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Lucelia, 25 de novembro de 2015.
(Pesquisa BACENJUD foi Negativa, estando os autos para manifestação da parte exequente em 10 dias)) - ADV: RICARDO
NEVES COSTA (OAB 120394/SP), MARCELO VICTÓRIA IAMPIETRO (OAB 169230/SP)
Processo 0002407-49.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - ELIS REGINA CAPISTRANO DA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo
Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para restabelecer a ELIS REGINA CAPISTRANO DA SILVA, o benefício de auxíliodoença desde a data da cessação do benefício, ou seja, 12/05/2015, nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91,
devendo ser mantido enquanto perdurar a incapacidade, de acordo com a perícia médica, e não houver reabilitação para o
exercício de outra atividade, nos termos do art. 59 e 62 da Lei 8213/91, salvo se tiver sido submetida a processo de reabilitação
e considerada reabilitada, descontando-se os valores eventualmente recebidos a título de benefício, sendo: A) Os juros de
mora, contados desde a citação conforme a seguinte sistemática 1) no patamar de 0,5% ao mês, nos termos dos arts. 1062 do
Código Civil de 1916 e 219 do Código de Processo Civil até a entrada em vigor do Novo Código Civil, ou seja, até 11/01/2003;
2) a partir desta data, juros de 1% ao mês, de acordo com o artigo 406 do novo Código Civil c.c. artigo 161, § 1º, do Código
Tributário Nacional, até 30/06/2009 (quando entrou em vigora Lei n~º 11.960/09); 3) a partir disso, juros moratórios calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art.
1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. B) Correção monetária, sobre as prestações em atraso, desde
as respectivas competências, da seguinte forma 1) pelo INPC, a partir de 11/08/2006 até 30/06/2009,conforme art. 31, da Lei
nº 10741/2003, c.c. o art. 41-A, da Lei nº 8.213/91 (redação dada pela MP 316/06 convertida na Lei nº 11.340, de 26/12/2006);
2) após 30/06/2009, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional nº 62/2009, até 2503/2015; 3) após 25/03/2015, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de
acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Concedo a tutela antecipada,
nos termos da fundamentação. Oficie-se nominalmente ao Gerente de Agência de Previdência de Demandas Judicias DE
PRESIDENTE PRUDENTE, para que no prazo de sessenta (60) dias, proceda a implantação do benefício previdenciário em
favor da parte autora, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento, sem prejuízo da abertura de inquérito policial
para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência à ordem judicial. Condeno, o réu ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a prolação da sentença.
Isento o vencido do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Lucelia, 24 de novembro de 2015. - ADV: MARCIO HENRIQUE BARALDO (OAB 238259/SP)
Processo 0002446-46.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - N.B.S. - A.F.S. - Manifeste-se a parte autora no prazo
de dez dias, sobre o laudo pericial de fls. 50/51. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 30 de novembro de 2015. ADV: ANDRE HERNANDES DE BRITO (OAB 312818/SP)
Processo 0002480-26.2012.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose
Aparecido da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - A parte exequente foi regularmente intimada para se manifestar
sobre o cálculo apresentado pelo INSS, quedando-se silente. Assim, face a ausência de manifestação da parte exequente,
implicando em concordância, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Comprove a parte exequente em dez dias a regularidade de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal.
Comprovada a regularidade, oficie-se ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requisitando-se o valor em execução, nos
termos das Resoluções em vigor. Aguarde-se resposta por 90 dias. Intimem-se. Lucelia, 03 de dezembro de 2015. - ADV: ALINE
VIEIRA CEBALLOS FAZAN (OAB 270058/SP), RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)
Processo 0002490-02.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - RONALDO DA
ROCHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, nos termos do art. 269, inciso I, do Código
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a RONALDO DA ROCHA, representado por sua curadora
Maria José da Silva Rocha, o benefício da prestação continuada de um salário mínimo mensal, a contar da data do requerimento
administrativo, ou seja, 26 de fevereiro de 2013, sendo: Os juros de mora, contados desde a citação conforme a seguinte
sistemática 1) no patamar de 0,5% ao mês, nos termos dos arts. 1062 do Código Civil de 1916 e 219 do Código de Processo
Civil até a entrada em vigor do Novo Código Civil, ou seja, até 11/01/2003; 2) a partir desta data, juros de 1% ao mês, de acordo
com o artigo 406 do novo Código Civil c.c. artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, até 30/06/2009 (quando entrou em
vigora Lei n~º 11.960/09); 3) a partir disso, juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009. Correção monetária, sobre as prestações em atraso, desde as respectivas competências, da seguinte forma 1)
pelo INPC, a partir de 11/08/2006 até 30/06/2009,conforme art. 31, da Lei nº 10741/2003, c.c. o art. 41-A, da Lei nº 8.213/91
(redação dada pela MP 316/06 convertida na Lei nº 11.340, de 26/12/2006); 2) após 30/06/2009, com base no índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 2503/2015; 3) após
25/03/2015, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal
em questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre
o valor da condenação, considerando-se as parcelas vencidas até a prolação da sentença, a teor da Súmula 111, do STJ.
Concedo a antecipação da tutela, conforme acima fundamentado. Oficie-se nominalmente ao Gerente de Agência de Previdência
de Demandas Judicias DE PRESIDENTE PRUDENTE, para que no prazo de sessenta (60) dias, proceda a implantação do
benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento, sem prejuízo da
abertura de inquérito policial para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência à ordem judicial. Isento o vencido
do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, não havendo reembolso de despesas,
posto ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015.
Juiz(a)de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 0002520-08.2012.8.26.0326 (326.01.2012.002520) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários BANCO BRADESCO S/A - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PERRUD - Diante da comprovação do recolhimento da taxa instituída
pelo Provimento CSM nº 1864/2011, DEFIRO o pedido de bloqueio “on-line” de numerários existentes junto às Instituições
Financeiras, através do Sistema BACENJUD. Autorizo a realização das diligências necessárias no sentido de bloquear o valor
em execução. Observo que pequenos valores não deverão ser bloqueados, uma vez que serão totalmente absorvidos pelo
pagamento das custas da execução, nos termos do artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil, de modo que não deve ser
feita a transferência para conta judicial. Eventual pedido de renovação do bloqueio deverá ser fundamentado, apresentando as
razões e indícios justificadores para novo bloqueio. Sendo negativo o bloqueio, manifeste-se a parte exequente em dez dias,
requerendo o que de direito. Defiro o pedido de obtenção das Declarações do Imposto de Renda no período pretendido, tornando
os autos para o protocolo do pedido via “on-line”, através do Sistema INFOJUD. As respostas serão arquivadas na pasta própria
junto à serventia, ficando acessível somente às partes e seus procuradores. Obtidas respostas, manifeste-se a parte exequente
em dez dias, requerendo o que de direito. As informações permanecerão em pasta própria pelo prazo de trinta dias, e, uma
vez decorrido referido prazo, proceda a serventia a destruição das mesmas, nos termos do Provimento do CSM nº 293, de
03/07/1986. DEFIRO o pedido de pesquisa de veículos, através do Sistema RENAJUD, providenciado a serventia o necessário.
Com o resultado, manifeste-se a parte exequente em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 14 de outubro de 2015.(As pesquisas do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Bacenjud, Infojud e Renajud resultaram em Negativa, , estando os autos com vista para manifestação do exequente, pelo prazo
de dez dias). - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), JULIANO VIGILATO GUIRO (OAB 174558/
SP), SIDNEY CAMARGO CAMPAGNONE VÁZQUEZ SILVERO (OAB 145990/SP)
Processo 0002525-59.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - JOSÉ APARECIDO
DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela
parte autora, argumentando que há contradição na sentença proferida. Assiste razão à parte embargante. Efetivamente, na
peça inicial foi pleiteada a aposentadoria especial - Espécie 46 e na sentença constou aposentadoria por tempo de contribuição
- Espécie 42. Assim, ACOLHO os embargos de declaração, ficando o dispositivo da sentença retificado nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer o período
de 05/03/1997 a 31/08/2000 como atividade especial, acrescendo-se o percentual de 30% (trinta por cento), e o período de
01/09/2000 a 24/06/2013 como atividade especial, acrescendo-se o percentual de 40% (quarenta por cento), e condenar o
INSS a conceder a JOSÉ APARECIDO DA SILVA aposentadoria especial - Espécie 46, a partir do indeferimento do pedido
administrativo, ou seja, 24/06/2013”. Mantenho os demais termos do dispositivo da sentença de fls. 270/273. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 03 de dezembro de 2015. - ADV: ROSINALDO APARECIDO RAMOS (OAB 170780/SP)
Processo 0002586-17.2014.8.26.0326 - Ação Civil Pública - Unidade de Conservação da Natureza - Ministério Público do
Estado de São Paulo - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LUCÉLIA - Defiro o pedido retro. Fica a parte requerida intimada
para o cumprimento da sentença devendo apresentar no prazo de quinze dias: 1) Cronograma físico-financeiro para adequação
do aterro às normas ambientais; 2) Comprove as medidas adotadas até então para a regularização; 3) Forneça, bimestralmente,
relatórios das medidas que foram executadas no período, tudo nos termos da cota Ministerial de fls. 313/314. Intimem-se.
Lucelia, 30 de novembro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/SP), XISTO YOICHI YAMASAKI
(OAB 123347/SP)
Processo 0002653-45.2015.8.26.0326 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- DIRCEU IRACI LOURENCETTI - MARIA APARECIDA GOMES CARDOSO - Vistos. Diante da homologação do acordo em
audiência de conciliação (fls.44/44verso), JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o cumprimento do acordo em arquivo. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 02 de dezembro
de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/SP), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB
183535/SP)
Processo 0002735-76.2015.8.26.0326 - Procedimento Sumário - Seguro - FERNANDO BRAMBILLA DOS SANTOS Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Ato Ordinatório - intimação de ofício: O mandado de levantamento em
favor do requerente já foi expedido, estando em cartório aguardando sua retirada pelo prazo de 10 dias. - ADV: RENATO TADEU
RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), JONATAS DE SOUZA FRANCO (OAB 223425/SP), RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB
281476/SP)
Processo 0002846-60.2015.8.26.0326 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - DIEGO SIQUEIRA SORIANO MARIA IVETE DELA FUZIOSO - - DIEGO FURIOSO - Vistos. Dispensável a audiência de conciliação, posto que esta já foi
tentada e foi infrutífera. Por outro lado, a conciliação poderá ser novamente insistida por ocasião do início da audiência de
instrução. A preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Diego Eugênio Dela Libera Furiozo confunde-se com o mérito e
com este será analisado. Processo em ordem, não havendo vícios a suprir ou nulidades a declarar. Partes legítimas e bem
representadas, emergindo dos autos o legítimo interesse. Assim, com fundamento no artigo 331, § 3º, do Código de Processo
Civil, dou o feito por saneado. Defiro somente a produção de prova testemunhal. Designo o dia 15 de março de 2016, às 14:15
horas, para audiência de instrução e julgamento. As partes poderão apresentar o rol de suas testemunhas em até dez(10) dias,
contados da intimação desta decisão, providenciado, se o caso, o suficiente e prévio depósito das despesas de condução do
Sr. Oficial de Justiça, com a apresentação das três (3) vias do boleto ao ofício de justiça e, caso o recolhimento não esteja
autenticado mecanicamente, deverá anexar a cada uma das vias o devido comprovante de pagamento, fornecido pelo atendente
de caixa, terminal de autoatendimento ou internet banking. Se o estabelecimento bancário fornecer apenas um comprovante de
pagamento (filipeta), caberá ao interessado extrair cópias para anexar às outras duas vias do boleto (art. 1017, § 3º, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça), que deverá ser obtido junto ao site do Banco do Brasil, através da aba Governo
- Judiciário - Serviços Exclusivos - Formulários São Paulo - Recolhimento de Despesas de Condução dos Oficiais de Justiça
(Estado de São Paulo-Mandados) - destinar para Comarca/Fórum de LUCÉLIA. Ou, no mesmo prazo, informar as testemunhas
que comparecerão independentemente de intimação, sob pena de preclusão. A parte requerida já apresentou o rol de suas
testemunhas (fls. 64). Ficam desde logo cientes as partes de que “reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada
a decisão ou a sentença”, ainda que ausentes, desde que previamente intimados da audiência de instrução e julgamento (art.
242, § 1º, do CPC). Intimem-se. Lucelia, 01 de dezembro de 2015. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP),
MAYLA FURLANETI OLIVEIRA (OAB 356494/SP), ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 0002866-66.2006.8.26.0326 (326.01.2006.002866) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Faculdades
Adamantinenses Integradas Fai - CASSIA VALERIA DE BRITO - Vistos. 1) Defiro o pedido de fls. 83, observando-se que a
penhora deverá recair somente sobre “os direitos” que o executado possui no veículo marca Honda, modelo CG 150 Titan ESD,
placa EHC 3540, em se considerando que este se encontra alienado fiduciariamente. Expeça-se, pois, mandado de penhora.
2) Desde logo anoto que, tendo em vista que está sendo autorizada a penhora apenas sobre “os direitos” do bem, como forma
de garantir ao credor o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 612 do CPC), inviável a designação de leilão, em
se considerando que se trata de bem de difícil alienação (os direitos), como tem demonstrado a prática. Além do que não se
pode obrigar o credor fiduciário a manter o vínculo contratual com quem não contratou. Assim, após a liberação da alienação
fiduciária ou arrendamento mercantil junto ao credor fiduciário, devidamente comprovada nos autos, deverá ser efetivada a
penhora sobre o próprio bem e, na ausência de embargos, designada hasta pública. 3) Cumprido o mandado, promova a
serventia o registro da penhora e o bloqueio de transferências do veículo, através do Sistema RENAJUD, devendo a exeqüente
promover previamente o recolhimento da taxa instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011. Oficie-se ainda ao credor fiduciário,
comunicando-o de que foi efetuada a penhora somente sobre “os direitos” do bem em questão, bem como para que não efetue a
transferência do bem à terceiro, salvo depositando o valor em execução em conta judicial, ou onere novamente o bem, tudo sob
pena de configurar fraude à execução. Outrossim, solicite-se ao credor fiduciário informações quanto à previsão de ocorrência
de quitação do contrato bancário. Intimem-se. Lucelia, 25 de novembro de 2015.( Não foi expedido o competente mandado de
penhora, conforme determinado na r. Decisão de fls. 84/85, posto que nos autos não consta o prévio e suficiente depósito das
despesas de condução do Sr. Oficial de Justiça, , estando os autos aguardando manifestação pelo prazo de dez dias). - ADV:
FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP)
Processo 0002904-63.2015.8.26.0326 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOÃO BARBOSA - NEIDE BATISTA
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RAMOS BARBOSA - Ante o exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a partilha apresentada pelos
interessados, dos bens deixados em decorrência do falecimento de NEIDE BATISTA RAMOS BARBOSA, ressalvados erros,
omissões e direitos de terceiros, notadamente da Fazenda Pública, porventura existentes. - ADV: MAYLA FURLANETI OLIVEIRA
(OAB 356494/SP), ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 0003047-52.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval
S/A - HIGO JOSE DA SILVA - Defiro o pedido retro. Expeça-se novo mandado de busca e apreensão, conforme requerido às
fls. 340. Intimem-se. Lucelia, 07 de dezembro de 2015. - ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP), WANDERLEY
PEREIRA DE LIMA (OAB 356092/SP), EVANDRO MOMBRUM DE CARVALHO (OAB 4448/MS)
Processo 0003047-52.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval
S/A - HIGO JOSE DA SILVA - Ato Ordinatório - intimação de ofício: Certidão da serventia: Certifico e dou fé haver deixado
de expedir mandado de intimação por não constar dos autos depósito das despesas de condução do Sr. Oficial de Justiça,
estando os autos aguardando manifestação pelo prazo de dez dias. - ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP),
WANDERLEY PEREIRA DE LIMA (OAB 356092/SP), EVANDRO MOMBRUM DE CARVALHO (OAB 4448/MS)
Processo 0003118-54.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE
CRÉDITO RURAL CAZOLA - JOSÉ ALBERTO RODRIGUES ALARCON - - ROSANGELA CRISTINA ANSELMO - Nos termos do
art. 659, parágrafo 5º, do CPC, quando apresentada certidão da respectiva matrícula - caso dos autos -, a penhora de imóveis,
independentemente de onde se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o executado, pessoalmente
ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído depositário. Assim, mantenho o despacho de fls. 134/135. Tome-se
a penhora por termo nos autos. Concedo à exequente o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento das despesas para
intimação postal. Comprovado o recolhimento, façam-se as intimações necessárias. A exequente deverá informar se pretende
ou não o registro da penhora. Em caso positivo, providencie a serventia o necessário. Intimem-se. Lucelia, 14 de dezembro de
2015. - ADV: LUIZ CARLOS LOPES (OAB 137463/SP)
Processo 0003279-64.2015.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - EVA ALVES MARTINS - Ato
Ordinatório - intimação de ofício: que não foi possível o bloqueio “on line” pretendido através do Sistema BACENJUD, tendo em
vista que o CPF/CNPJ da parte executada não foi encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos,
conforme comprova a cópia em frente,(estando os autos aguardando a manifestação da requerente pelo prazo de 10 dias). ADV: ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP), VAGNER LUIZ MAION (OAB 327924/SP)
Processo 0003469-27.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.M. - M.R.G. - Vistos.
Tratam-se de embargos de declaração interpostos pela parte requerida e pelo Ministério Público, argumentando que há omissão
na sentença proferida. Assiste razão às parte embargante. Efetivamente, foi concedida a antecipação de tutela, porém não foi
fixada multa no caso de descumprimento, bem como não foi analisado o pedido de concessão dos benefícios da Assistência
Judiciária em favor do requerido. Assim, ACOLHO os embargos de declaração, ficando o dispositivo da sentença retificado nos
seguintes termos: “Ante os documentos apresentados pelo requerido, concedo os benefícios da Assistência Judiciária em seu
favor. Antecipo a tutela para obrigar o requerido a retirar as imagens da menor Giulia Macias das redes sociais no prazo de 48
horas, bem como proibí-lo de inserir novas fotos até que seja solucionada a questão da paternidade, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 limitada à R$ 50.000,00 pelo descumprimento da obrigação”. Mantenho os demais termos do dispositivo. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: VANIA REGINA MACIAS (OAB 152621/SP), ROGERIO
PASCHOALOTTO (OAB 152653/SP)
Processo 0003476-19.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - SIMONE GAMA CARDOSO
- HYUBDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outro - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por
SIMONE GAMA CARDOSO para CONDENAR a requerida HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA a pagar à autora: A) Indenização
por danos materiais, no importe de R$ 94.990,00 (novecentos e quatro mil e novecentos e noventa reais), acrescidos do valor
da documentação (IPVA, emplacamento e Seguro Obrigatório) estes últimos apurados em liquidação por mero cálculo corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do desembolso, e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; B) Indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais)
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da sentença,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; Deverá a autora devolver à concessionária Hyundai Caoa do
Brasil Ltda o veículo IX 35, 2.0, Flex, Preto, ano de fabricação 2014 modelo 2015, Chassi 95PJU81DBFB014509. CONDENO, a
requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenação, uma vez que
decaiu da maior parte da condenação. Promova a serventia a retificação do polo passivo para constar somente HYUNDAI CAOA
DO BRASIL LTDA. Após o trânsito em julgado, intimem-se a parte autora para no prazo de dez (10) requerer o que de direito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. ( Valor do preparo: Ao Estado = R$ 4.199,60 - recolher
através da guia DARE-SP, cód. 230-6 + Porte de remessa e retorno dos autos - 1 volume = R$ 32,70 - recolher através da guia
FEDTJ, cód. 110-4 ). - ADV: RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP), TATYANA BOTELHO ANDRÉ (OAB 170219/SP),
DIEGO SABATELLO COZZE (OAB 252802/SP)
Processo 0003525-60.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - GUILHERME DA CONCEIÇÃO
PAULO - - GABRIEL RUAN DE OLIVEIRA PAULO - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ato ordinatório - intimação de
ofício: O INSS apresentou contestação, estando os autos com vista ao autor para manifestação em dez dias. - ADV: VAGNER
LUIZ MAION (OAB 327924/SP), ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP)
Processo 0003592-25.2015.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.D.M. - Z.S.C.M. - Diante da comprovação da
renúncia junto à Defensoria Pública e/ou Comissão da Assistência Judiciária, oficie-se à Subsecção local da OAB/SP, solicitando
a indicação de outro profissional para patrocinar os interesses da parte autora. Defiro o pedido retro, arbitrando os honorários
advocatícios do(a) Dr(a). Williams Coelho Costa no valor correspondente a 60% do máximo previsto na tabela vigente para
o procedimento em espécie, expedindo-se, de imediato, a competente certidão, constando o ocorrido. Com a nomeação nos
autos, dê-se vista ao(à) novo(a) advogado(a), para manifestação sobre a contestação e documentos de fls. 33/42. Intimem-se.
Lucelia, 16 de dezembro de 2015. - ADV: ISRAEL BRILHANTE (OAB 341279/SP), WILLIAMS COELHO COSTA (OAB 239496/
SP)
Processo 0003592-25.2015.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.D.M. - Z.S.C.M. - NOTA DE CARTÓRIO:O
DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/
AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA ( X ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS”Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a
necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal
de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar
o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços
Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital
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do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. ADV: WILLIAMS COELHO COSTA (OAB 239496/SP), ISRAEL BRILHANTE (OAB 341279/SP)
Processo 0003714-72.2014.8.26.0326 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - N.O. - - J.A.G.C. NOTA DE CARTÓRIO:O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER:( ) OFÍCIO (
) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA ( X ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS”Assim,
deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do
documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número
dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados,
no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento
desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos
em 10 dias, se necessário”. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 0003813-47.2011.8.26.0326 (326.01.2011.003813) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Luiz
Eduardo Prado - Bradesco Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Reconsidero o despacho de fls. 440. Concedo ao Banco réu
o prazo de quinze dias para manifestação, apresentando o recálculo e valor atualizado da dívida. Intimem-se. Lucelia, 30 de
novembro de 2015. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), ROBERTO GLOSS MALTA (OAB 54164/PR), JONAS
ADALBERTO PEREIRA (OAB 16094/PR)
Processo 0003972-82.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - PAULO FRANCISCO
CABRAL - ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ato Ordinatório - intimação de ofício: O laudo pericial já se encontra
juntado aos autos, estando com vista para manifestação do autor pelo prazo de dez dias. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 0003997-66.2012.8.26.0326/01 (apensado ao processo 0003997-66.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - AMÉRICO JOSE DE ALCANTARA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS - Diante da certidão retro, manifeste-se a parte exequente em dez dias, apresentando o cálculo de liquidação. Após,
cite-se o INSS para interposição de embargos no prazo de trinta dias, na forma do artigo 730 do CPC. Intimem-se. Lucelia, 30
de novembro de 2015. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 0004010-60.2015.8.26.0326 (apensado ao processo 0002659-52.2015.8.26) (processo principal 000265952.2015.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência Judiciária Gratuita - C.Y.T. - D.Y.T. - Ato ordinatório - intimação
de ofício :Vistos.Trata-se de impugnação aos benefícios da Assistência Judiciária concedidos ao exequente DÊNIS YUKIO
TOMITA, arguida pelo executado CELSO YUKIO TOMITA, aduzindo, em síntese, que o exequente não faz jus aos benefícios
da gratuidade, uma vez que não preenche os requisitos legais para a concessão, em razão de possuir patrimônio considerável.
Termina pedindo a revogação dos benefícios da Assistência Judiciária concedidos ao exequente.O impugnado, intimado a
responder, reafirmou sua condição de hipossuficiente financeiro para custeio das custas processuais, alegando, em resumo,
que cursa faculdade, recebendo estágio remunerado no valor mensal de R$ 500,00 e que o inventário do patrimônio deixado por
sua falecida mãe ainda não se encontra encerrado.O Ministério Público opinou pela improcedência da impugnação, tendo em
vista que a parte impugnante não se desincumbiu do ônus probatório.Sucintamente relatados, decido.A impugnação não merece
acolhimento.Com efeito, o fato do impugnado ter recebido herança patrimonial, não autoriza a cassação dos benefícios da
Assistência Judiciária, pois isso não significa ter ele condições de arcar com as custas do processo sem a privação do necessário
ao seu sustento.Por outro lado, não cuidou a parte impugnante de demonstrar efetivamente a vultosa renda do impugnado, uma
vez que o salário declarado nos autos não se revela exagerado e o ônus da prova cabe a quem alega.Ademais, em caso de
eventual sucumbência do impugnado, este naturalmente, será condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência, ficando a
cobrança suspensa até o advento da prescrição ou até que se prove ter cessado a condição de hipossuficiência financeira, o
que, oportunamente, poderá ser feito pela parte impugnante.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo
a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária em favor do exequente-impugnado.Isento de ônus, em virtude de não
terem havido despesas acrescidas em razão do incidente, bem como não ser cabível condenação em honorários.Intimem-se. ADV: BARBARA PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP), ALINE VIEIRA CEBALLOS FAZAN (OAB 270058/SP), RODRIGO
APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)
Processo 0004013-20.2012.8.26.0326 (326.01.2012.004013) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários BANCO BRADESCO S/A - MARCIA LUCI MAZIERO CAPETA - ME - - JAIR CAPETA - Manifeste-se a parte exequente no
prazo de dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento da execução. No silêncio, arquivem-se estes autos, sem
baixa na distribuição. Intimem-se. Lucelia, 17 de novembro de 2015. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB
70810/SP), JULIANO VIGILATO GUIRO (OAB 174558/SP)
Processo 0004086-94.2009.8.26.0326/01 (apensado ao processo 0004086-94.2009.8.26) - Cumprimento de sentença Aposentadoria por Invalidez - Maria Lucia dos Santos Gasparini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ato ordinatório intimação de ofício: Foi apresentado cálculo de liquidação, sendo o valor de R$ 26.069,46 a título de principal e R$ 3.453,65 a
título de honorários advocatícios, estando os autos com vista para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias). - ADV:
PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
Processo 0004223-18.2005.8.26.0326 (326.01.2005.004223) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) DANIEL ALVES BONFIM - - IVAN HENRIQUE ALVES BONFIM - - LUCAS ALVES BONFIM - - SARA ALVES BONFIM - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Diante do estudo social realizado, bem como do parcer do Ministério Público,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 293/295, autorizando o levantamento somente da importância de R$ 7.751,00, para
aquisição dos objetos informados, bem como para regularização do tratamento dentário. Expeça-se mandado de levantamento
em nome do(a) Curador(a). Prestação de contas em trinta (30) dias. Intimem-se. Lucelia, 16 de dezembro de 2015.( O mandado
de levantamento em favor do curador dos exequentes foi expedido, aguardando sua retirada em cartório pelo prazo de 10 dias)
- ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 0004509-78.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - CARLOS AUGUSTO DOS
SANTOS - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LUCELIA - Ato Ordinatório - intimação de ofício: Foi designado o dia
27/01/2016, às 09:00 para realização da perícia pelo perito GUILHERME HENRIQUE BERTASSI BOGALHOS, engenheiro em
Segurança do Trabalho, a qual terá início no edifício do Fórum de Lucélia/SP, sito na Praça José Firpo, s/nº. - ADV: CLÁUDIA
MARIA DE DEUS BORGES CAGLIARI (OAB 183820/SP), MILENA RODRIGUES GASPARINI (OAB 245657/SP), CARLOS
EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/SP)
Processo 0004596-34.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - LENI
APARECIDA GASPARINI OTAVIANO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ato Ordinatório - intimação de
ofício: Foi designado o dia 27/01/2016, às 11:00 para realização da perícia pelo perito GUILHERME HENRIQUE BERTASSI
BOGALHOS, engenheiro em Segurança do Trabalho, a qual terá início no edifício do Fórum de Lucélia/SP, sito na Praça José
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Firpo, s/nº. - ADV: MAYLA FURLANETI OLIVEIRA (OAB 356494/SP), ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 0004611-42.2010.8.26.0326 (326.01.2010.004611) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Publica do Municipio
de Inubia Paulista - Adelino Nunes - Ato Ordinatório - intimação de ofício: A Carta Precatória foi devolvida sem o efetivo
cumprimento, com a anotação de que não foi localizado na Rua Joaquim Rodrigues de Moraes o nº 279, sendo que numeração
impar termina no 263 e que o executado é desconhecida pelos moradores da região, devendo o(a) autor(a) se manifestar no
prazo de cinco dias, fornecendo o endereço ou meio necessário para cumprimento da diligência. - ADV: ERTHOS DEL ARCO
FILETTI (OAB 158645/SP)
Processo 0004646-26.2015.8.26.0326 (apensado ao processo 0001330-05.2015.8.26) (processo principal 000133005.2015.8.26) - Exceção de Incompetência - Contratos Bancários - FABIO ADRIANO GANZAROLI - Banco Bradesco
SA - Manifeste-se o(a) excepto(a) no prazo de dez dias. Intimem-se. Lucelia, 16 de novembro de 2015. - ADV: ARNALDO
MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), MATEUS DE ALMEIDA GARRIDO (OAB 214859/SP)
Processo 0004733-84.2012.8.26.0326 (326.01.2012.004733) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda CARLOS HUMBERTO PAGOTTO - LUIS CARLOS FACHINA - Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão.
Mantenho por seus próprios fundamentos a decisão agravada, uma vez que as razões oferecidas como agravo não convencem
do desacerto da decisão. Aguarde-se comunicação do E. Tribunal ou o julgamento do agravo de instrumento. Lucelia, 19 de
novembro de 2015. - ADV: ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO (OAB 257587/SP), FRANCISCO FRANCI MOREIRA
(OAB 163913/SP)
Processo 0004754-07.2005.8.26.0326 (326.01.2005.004754) - Outros Feitos não Especificados - Assembléia - Sandra Mara
Alves Baumgartner - - Jose Gaspar Meyer - - Arthur Johannes Baumgartner - - Regula Maria Baumgartner - - Verena Emilie
Baumgartner - - Akira Katayama - - Neusa Hiroko Yamada Nakaharada - - Verena Magdalena Matter - - Aurora Yoko Yamada Jó
- - Thomas Christoth Baumgartner - Central de Álcool Lucélia Ltda - Vistos. O valor total em execução foi integralmente quitado,
consoante informado nos autos pela parte exequente. Assim, face o cumprimento da obrigação, declaro EXTINTA a presente
execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente mandado
de levantamento em favor da parte exequente (sucumbência), conforme requerido às fls. 926. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 16 de dezembro
de 2015.( O mandado de levantamento da parte exequente (sucumbência) foi expedido, aguardando em cartório sua retirada,
prazo de 10 dias). - ADV: EDSON LUIS PASCHOALOTTO (OAB 156928/SP), ADOLFO MONTELO (OAB 34228/SP), JOSÉ
MARCELO MARTINS PROENÇA (OAB 105435/SP), PEDRO GASPARINI (OAB 142650/SP), MILENA RODRIGUES GASPARINI
(OAB 245657/SP), RUBENS APPROBATO MACHADO (OAB 9434/SP)
Processo 0004940-15.2014.8.26.0326 (apensado ao processo 0001338-21.2011.8.26) - Embargos à Execução - Valor
da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - MARCELO MENDONÇA - Ato
Ordinatório - intimação de ofício: O laudo pericial já se encontra juntado aos autos, estando com vista para manifestação das
partes pelo prazo de dez dias. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 3000513-55.2013.8.26.0326 - Procedimento Sumário - Seguro - MONIQUE ISABELLY DOS SANTOS SALLES Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Ato Ordinatório - intimação de ofício: O laudo pericial complementar
já se encontra juntado aos autos, estando com vista para manifestação das partes pelo prazo de dez dias. - ADV: ÉRICA
TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 3000523-02.2013.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MARIA
IVONE DO NASCIMENTO FERNANDES - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Dê-se ciência a parte autora
quanto ao teor do ofício e documento de fls. 201/202. No mais, aguarde-se a requisição do valor em execução. Intimemse. Lucelia, 02 de dezembro de 2015. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP), KELLY
FERNANDA DE ALBUQUERQUE (OAB 245643/SP)
Processo 3001280-93.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - CLEUSA SALVADOR
PEDRO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Dê-se ciência a parte autora quanto ao teor do ofício de fls.
148. Após, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Lucelia, 30 de novembro de 2015. - ADV:
RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)
Processo 3001990-16.2013.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA
LTDA - FLORISVALDO VIEIRA DE SOUZA - - CAMILA DA SILVA LEMES - Vistos. Trata-se de requerimento apresentado pelo
exequente, requerendo a remoção do veículo indicado à penhora, sob a alegação de que não concorda que o executado
seja mantido como depositário de veículo, uma vez que pode sofrer depreciação pelo uso. Não há nenhum comprovação das
alegações do exequente. A remoção do bem penhorado é medida excepcional. A “regra do artigo 666 do Código de processo
Civil não é absoluta, ficando ao prudente arbítrio do magistrado, como presidente do processo, decidir quem deverá ficar na
posse do bem penhorado”, conforme decisão proferida pelo Desembargador ALBERTO GOSSON, no Agravo de Instrumento
nº 2132064-18.2015.8.26.0000. A remoção dos bens penhorados depende de motivação plausível (RT 613/122 - Relator Juiz
ALEXANDRE GERMANO) Para que se atinja, de forma efetiva, a possibilidade de se obter a remoção do bem penhorado das
mãos do devedor, necessário que tal pedido venha calcado em motivos plausíveis. Para o acolhimento da pretensão da parte
exequente, seria necessário que demonstrasse de forma estreme de dúvidas que existe de fato o risco de perecimento ou de
depreciação do bem. No caso dos autos, nada disso está demonstrado. Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Reparação de
danos. Execução de sentença. Penhora de veículo da executada com determinação de remoção e depósito em poder do credor.
Substituição do encargo. Veículo depositado em nome da executada: possibilidade, excepcionalmente, e no caso em exame.
Inteligência dos arts. 620 cc 659, § 5º do CPC: princípio da menor onerosidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso a
que se dá provimento.” (TJSP - 32ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2009985-08.2013.8.26.0000 - Relator
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR - votação unânime - julgado em 30/01/2014) “Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu
o pedido de penhora de bem, porém sem autorizar sua remoção. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP - 20ª Câmara
de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2132064-18.2015.8.26.0000 - Relator ALBERTO GOSSON - votação unânime julgado em 10/08/2015) Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de remoção do bem às mãos da parte exequente. Intimemse. Lucelia, 23 de novembro de 2015. - ADV: MARCOS FRANCISCO MIRALDO (OAB 230753/SP), ADALBERTO GODOY (OAB
87101/SP), CÁSSIA MELO PAVANI (OAB 265625/SP)
Processo 3002179-91.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - MARINETE ROSA MARTINS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ato Ordinatório - intimação de ofício: O laudo pericial já se encontra
juntado aos autos, estando com vista para manifestação do autor pelo prazo de dez dias. - ADV: JOSE FRANCISCO PERRONE
COSTA (OAB 110707/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 1000003-71.2016.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - APARECIDA SONIA ZANARDI CHOCOLATES ME - Vistos. 1. Há contrato escrito de financiamento, com garantia de
alienação fiduciária. Por outro lado há notificação/protesto ao devedor, comprovando a mora, cumprindo a exigência do art. 3º,
caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Assim, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão do
veículo descrito na inicial, ficando, por ora, nomeado depositário o autor, representado por uma das pessoas indicadas nos autos.
Expeça-se mandado para a realização da medida, devendo o Sr. Oficial de Justiça particularizar o estado atual do veículo. Fica
concedida ordem de arrombamento e a utilização de força policial, se necessário for, bem como os benefícios do artigo 172, § 2º,
do CPC. Efetivada a medida, nos termos do art. 3º, § 2º, do mesmo Decreto-Lei citado, cite-se a parte requerida para no prazo
improrrogável de cinco dias, contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, compreendendo-se
nela as prestações vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados na inicial, sob pena de consolidação da propriedade
do bem nas mãos do credor fiduciário. Nesse sentido o entendimento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO
DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1- Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca
e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2- Recurso especial provido.”
(STJ - 2ª Seção - Recurso Especial nº 1.418.593/MS - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - votação unânime - julgado em
14/05/2014) Advirta-se a parte requerida que poderá apresentar contestação no prazo de quinze dias, contados da execução
da liminar (art. 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei citado), sob pena de presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos
termos do art. 285 do Código de Processo Civil. Fixo desde logo o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez porcento)
do valor apresentado na inicial. 3. Cientifiquem-se eventuais avalistas e/ou devedores solidários. 4. Vindo a contestação e
alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC) e/ou qualquer das
matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela em dez dias. Intimem-se.
Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)
Processo 1000004-56.2016.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - SUELI
CONEGUNDES GUEDES - VALDECIR EVANGELISTA - Designo o dia 11 de MARÇO de 2016, às 10:00 horas, para realização
de audiência junto ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o requerido e intime-se a autora para que compareçam à audiência
designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a)
autor(a) importará em extinção e arquivamento dos autos. Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar
contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no
prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será
designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado.
Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1000082-84.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - V.M.C.S. - - M.M.C.M. M.F.S. - - L.M.C. - Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão. Mantenho por seus próprios fundamentos
a decisão agravada, uma vez que as razões oferecidas como agravo não convencem do desacerto da decisão. Aguarde-se
comunicação do E. Tribunal ou o julgamento do agravo de instrumento. Lucelia, 07 de outubro de 2015. - ADV: ADEMAR
PINHEIRO SANCHES (OAB 36930/SP)
Processo 1000082-84.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - V.M.C.S. - - M.M.C.M.
- M.F.S. - - L.M.C. - 1 - Cumpra-se o V. Acórdão. 2 - O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, expressamente promete
assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, de modo que entendo
não se coadunar mais com a ordem constitucional vigente os dispositivos da Lei 1.060/50 que admitem a concessão dos
benefícios da justiça gratuita por mera presunção, calcada em simples declaração de pobreza. Assim, só o fato de o interessado
elaborar declaração de pobreza nos termos da lei não implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido os
benefícios ali previstos, porque ao Magistrado cabe indeferir a postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente
de impugnação, quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado.
Ou seja, mesmo que se aceite a alegada presunção de pobreza com base em mera declaração tem-se que ela é relativa,
possível de ser elidida, pois, por elementos em sentido contrário, ainda que isto se constate oficiosamente. Ademais, de acordo
com o art. 5º da referida Lei, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao benefício se tiver fundadas razões para isso,
não necessitando aguardar o requerimento de revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina o disposto
no art. 7º do mesmo diploma legal. Nesse sentido os seguintes julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
(CPC, ART. 545), ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. LEI
1.060/50, ARTS. 4º E 5º. ENUNCIADO N. 7, SÚMULA/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA PRECEDENTE DA TURMA. AGRAVO
DESPROVIDO. I - Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver
fundadas e motivadas razões para isso (art. 5°). II - ... III - Gratuidade indeferida a engenheiro residente em Petrópolis que
teria celebrado vultoso contrato com o recorrido.” (STJ - 4ª Turma - AgRg no Agravo de instrumento n° 216.921/RJ - Relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - julgado em 21/03/2000 - DJ de 15/05/2000) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPRÓVIDO .1- Dispõe art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente
a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elida por prova em contrário. 2- Havendo dúvida da veracidade
das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, afim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3- Agravo regimental
que se nega provimento.” (STJ - 1ª Turma - AgRg nos Edcl no Agravo de Instrumento nº 664.435/SP - Relator Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI - julgado em 21/06/2005 - DJ de 01/07/2005).” “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS - Alegação que depende de prova. Inexistência de provas da alegada hipossuficiência financeira.
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Recurso não provido.” (TJSP - 22ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2021150-81.2015.8.26.0000 - Relator
Roberto Mac Cracken - votação unânime - julgado em 26/02/2015) “Indenização por danos materiais e morais. Benefício de
gratuidade de justiça indeferido. Acerto. Agravantes possuem rendas e valores que, em princípio, fazem presumir não se tratar
de pessoas pobres. Ausência de comprovação objetiva da alegada necessidade. Agravo desprovido.” (TJSP - 4ª Câmara de
Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2016903-57.2015.8.26.0000 - Relator Natan Zelinschi de Arruda - votação unânime julgado em 26/02/2015) “Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita - Ausência de demonstração da situação de miserabilidade dos agravantes Decisão mantida - Recurso não
provido.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2010214-94.2015.8.26.0000 - Relatora Marcia Dalla
Déa Barone - votação unânime - julgado em 02/03/2015) Não bastasse tal afirmação, tem-se, ainda, que o art. 14 da Lei
de Responsabilidade Fiscal expressamente prevê que qualquer renúncia de natureza fiscal deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro. Além disso, a aceitação irrestrita de pedidos de assistência judiciária com base
na mera declaração subverte totalmente o sistema, além de causar inúmeros prejuízos. O Estado deixa de ser compensado
pelo custo que a atividade judicial representa. O Procurador adverso é subtraído do direito às verbas sucumbenciais em caso
de improcedência da ação, direito que lhe é garantido por lei. Finalmente, toda a estrutura judiciária perde, pois a isenção
desmedida incentiva a multiplicação de recursos protelatórios, indiscutivelmente o maior instrumento de letargia da prestação
jurisdicional. Não se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e
não o contrário. Ante o exposto, concedo à parte autora o prazo de dez dias, para que emende a inicial, nos termos dos artigos
282 e 283, do Código de Processo Civil, comprovando que faz jus aos benefícios da assistência judiciária (nos termos da Lei
1.060/50), trazendo documentos que entender plausíveis (folha de pagamento, declaração de imposto de renda, extrato de
benefício previdenciário etc), sob pena de indeferimento da gratuidade. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. - ADV:
ADEMAR PINHEIRO SANCHES (OAB 36930/SP)
Processo 1000111-37.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado Ravazi Ltda - LEONARDO
HENRIQUE LEITE SILVA - Intime-se pessoalmente a parte autora a dar andamento no feito, no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção e arquivamento, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de
2016. - ADV: CLEBER ROGÉRIO BELLONI (OAB 155771/SP)
Processo 1000117-44.2015.8.26.0326 - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Duplicata - GAMA DISTRIBUIDORA
DE CONFECÇÕES LTDA - FIYA LADY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - - BANCO ITAÚ S/A - Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora, argumentando que há obscuridade na sentença proferida.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, mas verifico que não ser hipótese de acolhimento, tendo em vista a inexistência de
quaisquer dos elementos autorizadores de sua propositura, quais sejam a obscuridade, a contradição ou a omissão do julgado,
consoante determinação dos artigos 535 e 536 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a irresignação postulada possui
somente caráter infringente, com o intuito de alterar o decidido, o que é inviável em sede embargos. Consoante já se decidiu, “é
inviável, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e
incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido. (RSTJ 30/412). “In Código de Processo Civil, Theotonio
Negrão, Saraiva, 31ª ed., p. 571. Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO os embargos de
declaração, mantendo-se a sentença tal como lançada. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: RODRIGO PAULO
ALBINO (OAB 186655/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/
SP)
Processo 1000118-29.2015.8.26.0326 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - DORIVAL
TOMÉ - MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - A requerida apresentou Contestação, estando os autos com vista
para manifestação da autora pelo prazo de dez dias. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP), LAIZ
ALVES DA SILVA (OAB 364184/SP)
Processo 1000118-29.2015.8.26.0326 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - DORIVAL
TOMÉ - MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias, sobre a
contestação e documentos de fls. 48/76. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: LAIZ ALVES DA SILVA (OAB
364184/SP), ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 1000128-73.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento SA - RAFAEL JUNIO SIRILO DA SILVA - A segunda via do mandado de citação, penhora e
avaliação foi devolvida pelo Oficial de Justiça, com a informação de que citou o executado, mas deixou de efetuar a penhora,
vez que a diligência foi suficiente somente para a citação, estando os autos aguardando o depósito da diligência para o integral
cumprimento do mandado. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 1000152-04.2015.8.26.0326 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Cooperativa de Consumo de Inúbia
Paulista - OPNNUS INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA - - Banco Bradesco SA - O requerido Banco Bradesco S.A, foi citado e
apresentou contestação, porém, não subscreveu o acordo. Assim, concedo o prazo de dez dias para regularização. Intimemse. Lucelia, 18 de dezembro de 2015. - ADV: ADEMIR BARRUECO JUNIOR (OAB 226471/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU
CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 1000152-04.2015.8.26.0326 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Cooperativa de Consumo de Inúbia
Paulista - OPNNUS INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA - - Banco Bradesco SA - Nos autos principais houve homologação de
acordo. Assim, aguarde-se seu cumprimento. Após, conclusos para julgamento simultâneo, momento em que será analisado o
pedido de levantamento da caução e cancelamento dos apontamentos de protesto. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016.
- ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), ADEMIR BARRUECO JUNIOR (OAB 226471/SP)
Processo 1000218-81.2015.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - LETÍCIA SIQUEIRA CAMPOS
- Sérgio Soares dos Santos - Diante da petição retro, aguarde-se por mais trinta dias a juntada dos documentos. Lucelia, 09 de
dezembro de 2015. - ADV: KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE (OAB 245643/SP)
Processo 1000220-51.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - JOSÉ FERNANDO DE MENEZES MENDONÇA - Defiro parcialmente o pedido retro. Concedo a parte exequente o prazo de
trinta dias para manifestação, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro
de 2015. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)
Processo 1000223-06.2015.8.26.0326 - Alvará Judicial - Compra e Venda - LUIZ HENRIQUE JULIANO - - MILTON
DOUGLAS JULIANO - Maria de Fátima Zaparoli - - Milton Juliano - Recebo a petição retro como aditamento à inicial. Façamse as retificações quanto ao valor da causa. O diferimento do recolhimento das custas ao final não pode ser deferido, uma vez
que não se encontra dentre as hipóteses previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003, art. 567. Assim, concedo aos requerentes o
prazo de cinco dias para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Intimem-se. Lucelia, 07 de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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dezembro de 2015. - ADV: LUIZ ANTONIO MOTA (OAB 277280/SP), JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO (OAB 185908/SP)
Processo 1000230-95.2015.8.26.0326 - Procedimento Sumário - Seguro - NATÁLIA CRISTINA DE CARVALHO LUPPE
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Verifico que a parte autora instruiu os autos com cópias de
documentos que fazem presumir que padece dos males ali descritos. Isto significa que a prova pericial a ser realizada consulta
exclusivamente aos interesses da parte requerida, porquanto destina-se essencialmente em buscar afastar juízo presuntivo
de nexo de causalidade entre a doença e as sequelas limitativas sofridas pelo autor. Assim, há que prevalecer o disposto
no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao réu o ônus da prova quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se, com a perícia, pretende a parte requerida demonstrar a
inexistência de incapacidade da parte autora, fatos extintivos do direito à indenização pretendida, é dela a responsabilidade
pela produção da prova e, por conseguinte, dos custos a ela inerentes Nesse sentido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA SOBRE A INVALIDEI DO AUTOR A SER CUSTEADA PELA RÉ - PROVA
DE INTERESSE EXCLUSIVO DA SEGURADORA - DECISÃO MANTIDA.” (TJSP - 30ª Câmara de Direito Privado - Agravo de
Instrumento n° 990.10.153153-4 - Relator Desembargador ANDRADE NETO - votação unânime - julgado em 38/04/2010) “1)
Exigir do jurisdicionado o prévio exaurimento da via administrativa para a propositura da ação de cobrança referente ao DPVAT,
equivale a lhe negar acesso à justiça em total afronta ao texto constitucional. 2) Cuidando-se de relação de consumo e por força
do princípio da inversão do ônus da prova, à companhia seguradora incumbe a demonstração de que o segurado não é portador
da afirmada invalidez total e permanente por acidente, arcando, por isso, com o adiantamento dos honorários periciais.” (TJSP 29ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 0580721-33.2010.8.26.0000 - Relator SEBASTIÃO OSCAR FELTRIM
- votação unânime - julgado em 19/01/2011) O entendimento, portanto, já se encontra sedimentado pelos Tribunais de que a
realização de perícia para aferição do grau de invalidez de segurado hipossuficiente deve ser custeada pela seguradora, sendo
pacífico, ainda, que igualmente inócua seria a determinação de realização da perícia pelo IMESC, localizado em Comarca
distante do domicílio da parte autora. Nesse sentido, destaco que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como
a inversão do ônus da prova, constituem mera decorrência lógica da natureza consumerista da relação jurídica (arts. 2º, 3º e
6º, VIII, do CDC). Nesse sentido também o entendimento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “A inversão do ônus
da prova significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida por imprescindível ao julgamento
da causa” (STJ - 4ª Turma - REsp 383276/RJ - Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR - votação unânime - julgado
em 18/06/2002). Além do que a parte própria requerida requereu expressamente a realização da perícia. Assim, determino a
realização da perícia às expensas da parte requerida. Nomeio como Perito o Dr. PAULO AUGUSTO BONINI, médico ortopedista
com consultório na cidade de Adamantina, independentemente de compromisso. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00,
os quais deverão ser depositados pela parte requerida no prazo de dez dias. Concedo às partes o prazo de dez dias para
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Feito o depósito dos honorários, intime-se o Sr. Perito para no
prazo de dez dias designar dia, hora e local para realização da perícia, comunicando-se com a antecedência mínima de trinta
dias. Encaminhe-se cópia da inicial, quesitos e exames médicos. O laudo deve ser apresentado no prazo de trinta dias, contados
da realização da perícia. Com a data nos autos, intime-se a parte autora para comparecimento à perícia, sob pena de preclusão
da prova, dando-se ciência aos advogados. Apresentado o laudo, expeça-se mandado de levantamento em favor do Sr. Perito. A
seguir, manifestem-se as partes em dez dias. A necessidade de produção de prova oral será apreciada oportunamente. Intimemse. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ARTHUR VIEIRA (OAB 260088/
SP)
Processo 1000230-95.2015.8.26.0326 - Procedimento Sumário - Seguro - NATÁLIA CRISTINA DE CARVALHO LUPPE Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO
os termos do acordo entabulado entre as partes às fls. 108/109, e via de consequência JULGO EXTINTO o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Ocorrendo eventual depósito
judicial, expeça-se mandado de levantamento em favor da parte autora. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos,
fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. - ADV: CELSO DE
FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ARTHUR VIEIRA (OAB 260088/SP)
Processo 1000253-41.2015.8.26.0326 - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE
PRACINHA - JAIR EVANGELISTA - Manifeste-se a parte autora no prazo de dez dias, sobre a contestação e documentos de fls.
33/71. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: LUIZ CARLOS LOPES (OAB 137463/
SP), ROGÉRIO MONTEIRO DE BARROS (OAB 205472/SP)
Processo 1000257-78.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander
Brasil SA - MURILO ALVES RIBEIRO - Petição de fls. 46, anote-se. No mais, aguarde-se o cumprimento da decisão de fls.41/42.
Lucelia, 13 de novembro de 2015. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/
SP)
Processo 1000257-78.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander
Brasil SA - MURILO ALVES RIBEIRO - Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 48, manifeste-se a parte autora no
prazo de dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1000263-85.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - COOPERATIVA
DE CRÉDITO RURAL CAZOLA LTDA - GUARDE & GUARDE LANCHONETE LTDA ME - - ROBERTO GUARDE - - LEONARDO
FARIA GUARDE - - PAULA FERRARI DO CARMO - Manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias sobre a pretensão
de fls. 132/134. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: LUIZ CARLOS LOPES (OAB 137463/SP), PATRICIA
MARQUES MARCHIOTI NEVES (OAB 164707/SP), MARCO AURÉLIO CAMACHO NEVES (OAB 200467/SP)
Processo 1000276-84.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - PAULA BARRETA MICHELLI
- JOÃO MANOEL DE ALCÂNTARA - - FABIANO DE JESUS PEVERARI - Antes de apreciar-se o pedido retro, aguarde-se a
devolução do mandado de penhora expedido. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: ANDRE HERNANDES DE
BRITO (OAB 312818/SP)
Processo 1000296-75.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - LUZIA ALVES LIMA - MARCIA
APARECIDA DE QUEIROZ MACEDO - Ainda com o fim de apreciar o pedido de concessão da Justiça Gratuita, concedo à
exequente o prazo de dez dias para juntada de documento, comprovando qual o ramo de atividade de sua empresa. No mesmo
prazo, deve apresentar cópia das três últimas declarações do Imposto de Renda. Intimem-se. Lucelia, 07 de dezembro de 2015.
- ADV: RAFAELA PIRES CORVELONI (OAB 331575/SP)
Processo 1000334-87.2015.8.26.0326 (apensado ao processo 1000152-04.2015.8.26) - Procedimento Ordinário - Duplicata
- Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista - OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA - - BANCO BRADESCO - Para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO os termos do acordo retro entabulado entre as partes, suspendendo o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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curso da presente execução até seu cumprimento ou provocação das partes. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente
em dez dias, informando se houve o cumprimento do acordo. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ADEMIR
BARRUECO GANDOLFI (OAB 114596/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), ADEMIR BARRUECO
JUNIOR (OAB 226471/SP), JEAN CARLOS NERI (OAB 27064/PR)
Processo 1000360-85.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA - M. A.
CAMPANO ME - - MARCO AURÉLIO CAMPANO - Revendo o posicionamento anterior, determino a desnecessidade, ao menos
por ora, do depósito da via original do contrato bancário em cartório. Prossiga-se. Cite-se a parte executada. Lucelia, 11 de
dezembro de 2015. - ADV: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB 264825/SP)
Processo 1000361-70.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA
- APARECIDA SONIA ZANARDI - Revendo o posicionamento anterior, determino a desnecessidade, ao menos por ora, do
depósito da via original do contrato bancário em cartório. Prossiga-se. Cite-se a parte executada. Lucelia, 11 de dezembro de
2015. - ADV: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB 264825/SP)
Processo 1000363-40.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
SA - EVANDRO ZANELLI - Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 48, manifeste-se a parte autora no prazo de dez
dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: JOSE
MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1000363-40.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
SA - EVANDRO ZANELLI - Reconsidero o despacho de fls. 39. Defiro a parte autora o prazo de vinte dias para manifestação,
juntando a guia devidamente recolhida. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP)
Processo 1000388-53.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - PRISCILA DA SILVA PEIXOTO DE FARIAS ME - Diante da certidão retro, manifeste-se a parte autora no prazo de dez dias,
requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: ARNALDO
MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)
Processo 1000390-23.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - BARRETA TERRAPLENAGEM LTDA EPP - Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se a parte autora no
prazo de dez dias requerendo o que de direito. Intimem-se. Lucelia, 11 de janeiro de 2016. - ADV: CARLOS ALBERTO DOS
SANTOS MATTOS (OAB 71377/SP)
Processo 1000392-90.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco SA
- OSCAR BARBOZA DE ALMEIDA - Intime-se pessoalmente a parte exequente a dar andamento no feito, no prazo de 48 horas,
sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucelia, 08
de janeiro de 2016. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)
Processo 1000395-45.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado Ravazi Ltda - JOSE
BIZERRA - Concedo à parte exequente o prazo de dez dias para comprovar o prévio recolhimento da taxa instituída pelo
Provimento CSM nº 1864/2011. Comprovado o recolhimento, DEFIRO o pedido retro, autorizando a realização das diligências
necessárias no sentido de solicitar informações quanto ao endereço da parte executada, através do Sistema BACENJUD. Com
a resposta, com ou se sucesso, manifeste-se a parte exequente em dez dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Lucelia,
09 de dezembro de 2015. - ADV: CLEBER ROGÉRIO BELLONI (OAB 155771/SP)
Processo 1000405-89.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
SA Crédito, Financiamento e Investimento - MARIA DE LOURDES FERREIRA SILVA ROCHA - Ato Ordinatório - intimação
de ofício: O mandado foi devolvido pelo Oficial de Justiça, com a anotação de que deixou de proceder a apreensçao do bem
descrito no mandado, ou seja, um veículo da marca Fiat, modelo Strada (C. Dupla), ano/modelo 2011/2012, placas EPE-4103,
em virtude de não encontra-lo, esclarecendo que em diligência junto a requerida Maria de Lourdes Ferreira Silva Rocha, esta
informou que transferiu o bem a pessoa que não sabe precisar nome e endereço correto da residência na cidade de Presidente
Prudente-SP, devendo o(a) autor(a) se manifestar no prazo de cinco dias, fornecendo o endereço ou meio necessário para
cumprimento da diligência. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 1000415-36.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - COOPERATIVA DE
CRÉDITO RURAL CAZOLA - GIOVANA RIGOLETO ALARCON - - RAUL RIGOLETO ALARCON - - EDNEIA RIGOLETO ALARCON
- - JOSÉ ALBERTO RODRIGUES ALARCON - Proceda-se pelo rito ordinário. Cite-se para contestação no prazo de quinze dias.
Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC)
e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela em dez
dias. Intimem-se. Lucelia, 04 de novembro de 2015. - ADV: BEATRIZ RIGOLETO CAMPOY (OAB 297709/SP), ALESSANDRO
AMBROSIO ORLANDI (OAB 152121/SP), LUIZ CARLOS LOPES (OAB 137463/SP)
Processo 1000415-36.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - COOPERATIVA DE
CRÉDITO RURAL CAZOLA - GIOVANA RIGOLETO ALARCON - - RAUL RIGOLETO ALARCON - - EDNEIA RIGOLETO ALARCON
- - JOSÉ ALBERTO RODRIGUES ALARCON - Diante da petição de fls. 227, 231, manifeste-se a parte autora no prazo de
dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. - ADV:
BEATRIZ RIGOLETO CAMPOY (OAB 297709/SP), ALESSANDRO AMBROSIO ORLANDI (OAB 152121/SP), LUIZ CARLOS
LOPES (OAB 137463/SP)
Processo 1000446-56.2015.8.26.0326 - Monitória - Cheque - Supermercado Ravazi Ltda - DANIELLE APARECIDA P.
DA SILVA - Diante da certidão retro, manifeste-se a parte autora no prazo de dez dias, requerendo o que de direito para o
prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: CLEBER ROGÉRIO BELLONI (OAB 155771/
SP)
Processo 1000478-61.2015.8.26.0326 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - DEPARTAMENTO
DE ESTRADA DE RODAGEM DER - CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS MENDONÇA - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
os embargos para reconhecer como corretos os cálculos elaborados pelo Departamento de Estradas de Rodagens-DER, fixando
o valor do principal em R$ 16.016,05 e dos honorários advocatícios em R$ 2.402,41. Deixo de condenar a parte embargada
ao pagamento de honorários, tendo em vista que não houve resistência ao pedido. Após o trânsito em julgado, prossiga-se na
execução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
TRONCON (OAB 183535/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/SP)
Processo 1000495-97.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano SA - JOÃO DE JESUS FACO - Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 37, manifeste-se a parte autora
no prazo de dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 14 de dezembro de
2015. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1000496-82.2015.8.26.0326 - Exibição - Liminar - TEODOLINO UMBELINO SILVA - Banco Daycoval S/A - Mantenho
a decisão anterior. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP)
Processo 1000499-37.2015.8.26.0326 - Monitória - Nota de Crédito Comercial - AUTO SOCORRO HERCULES SS LTDA
ME - KPERGIL TRANSPORTADORA LTDA ME - Recebo a petição de fls. 25/27 como aditamento à inicial. Anote-se. Expeça-se
mandado de citação, conforme requerido às fls. 33/34. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: JANAINA DA SILVA
PRANDINI (OAB 253108/SP), WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA (OAB 264293/SP)
Processo 1000500-22.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - ALCIDES PIGARI - MAICO ANDRÉ
ROMÃO - Vistos. Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência do feito, manifestada pela parte autora
às fls. 36, observando que não houve citação e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Antes de apreciar-se o pedido dos benefícios da Justiça
Gratuita, sobreveio a petição com o pedido de desistência do feito, de modo que a parte autora deverá arcar com o pagamento
do preparo inicial, anotando-se que a desistência da ação não implica isenção da parte quanto ao recolhimento. Concedo à parte
autora o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo inicial, sob pena de expedição de certidão para inscrição na dívida
ativa. Decorrido o prazo e nada sendo recolhido, expeça-se certidão de dívida, encaminhando-se à Procuradoria do Estado em
Presidente Prudente. A seguir, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimemse. Lucélia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP), VAGNER LUIZ MAION (OAB 327924/SP)
Processo 1000504-59.2015.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA FERREIRA BINAS
DOS SANTOS - Flora de Jesus Chagas Bina - O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE,
A SABER:( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA( x ) CERTIDÃO DE
HONORÁRIOS”Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de
tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome
da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado
aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/
documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovandose nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: VANESSA SARAIVA PEREIRA (OAB 322068/SP)
Processo 1000518-43.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - ROSENEIDE GONÇALVES BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - Vistos. Nos termos do art. 273 do CPC, para que seja concedida a antecipação total
ou parcial dos efeitos da tutela é necessário que: a) existindo prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança da
alegação do autor; e, além disso, alternativamente; b) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou; c)
fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. As alegações da parta autora são
verossímeis e fundadas em prova suficiente a formar um forte juízo de probabilidade de existência do direito subjetivo e de sua
violação, o que torna presente o fumus boni juris. Além disso, está presente o periculum in mora caracterizado pelo perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação previsto no art. 273, I, do CPC, que se demonstrou concreto, atual e apto a provocar
sério prejuízo à parte autora, vez que o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva coloca em manifesto perigo a
efetividade do resultado final do processo. Por fim, ausente o requisito negativo para a concessão da tutela antecipada constante
no art. 273, § 2º, do CPC, que prevê que não se concederá a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado, entendido pela doutrina majoritária como a irreversibilidade fática, isto é, a possibilidade de retorno ao
status quo ante na eventualidade de revogação da tutela antecipada. Tal dispositivo visa salvaguardar o direito ao contraditório e
à ampla defesa, mas deve ser interpretada à luz da efetividade da tutela jurisdicional para ser um eficiente instrumento no acesso
à ordem jurídica justa. No presente caso, a situação fática atual apresentada pela autora pode ser reestabelecida futuramente
no caso de revogação da tutela antecipada, demonstrando-se absolutamente reversível a medida, tanto no plano jurídico quanto
no plano fático. Tomando-se por base a irreversibilidade fática, deve-se analisar a situação fática anterior à concessão da tutela
antecipada e aquela que será criada quando a tutela for efetivada. Sendo possível após sua revogação o retorno à situação
fática anterior à sua concessão, a tutela antecipada será reversível, não sendo aplicado o impedimento do art. 273, § 2.º, do
CPC. Caso contrário, haverá irreversibilidade, sendo, ao menos em tese, vedada pela lei a concessão da tutela antecipada.
Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, e por consequência SUSPENDO os descontos no benefício previdenciário
da parte autora (benefício nº 611.740.437-2), referentes ao empréstimo consignado efetuado no montante de R$ 6.000,00, com
valor de desconto mensal de R$ 172,08, contrato realizado pelo Banco Itaú BMG. Oficie-se com urgência ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, a fim de cumprir a determinação supra. Proceda-se pelo rito ordinário. Concedo à parte autora os
benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se e cite-se a parte requerida para contestação no prazo de quinze dias, expedindo-se o
necessário. Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
326 do CPC) e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela
em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: GISLAINE HONORATO DA SILVA (OAB 321917/SP)
Processo 1000519-28.2015.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - CRISTIANE APARECIDA
VIEIRA - ROMIRCIDO VIEIRA - Defiro o pedido retro. Concedo a parte autora o prazo de dez dias, para que dê integral
cumprimento a cota Ministerial de fls. 18. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV:
CLAUDIA BITENCURTE CAMPOS (OAB 183819/SP)
Processo 1000530-57.2015.8.26.0326 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - JOÃO MANOEL DE ALCÂNTARA
- - FABIANO DE JESUS PEVERARI - PAULA BARRETA MICHELLI - A inicial carece de aditamento. Os embargantes não
anexaram o Ofício de Nomeação do Convênio da Assistência Judiciária. A ausência do referido documento impedirá, no futuro,
a expedição da respectiva certidão de honorários. Assim, concedo à parte embargante o prazo de dez dias para aditamento da
inicial, sob pena de inépcia da inicial. Intimem-se. Lucelia, 07 de dezembro de 2015. - ADV: ANDRE HERNANDES DE BRITO
(OAB 312818/SP), GIORGI FRANKLIN PARUCCI (OAB 354062/SP)
Processo 1000547-93.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento SA - JOÃO DE JESUS FACCO - Diante da certidão retro, manifeste-se a parte autora no prazo
de dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV:
FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 1000565-17.2015.8.26.0326 - Procedimento Sumário - Seguro - MARCOS PAULO DA SILVA - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária. 2. Deixo de designar audiência
de conciliação. O pleito da parte autora é a cobrança do valor relativo ao DPVAT e, nessa matéria, não há apresentação de
propostas para uma composição amigável, tornando a audiência um ato desnecessário e protelatório que somente alonga a
solução do litígio, situação que não se enquadra no princípio constitucional da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal). 3. Cite-se a parte requerida para, querendo, oferecer resposta no prazo de quinze dias. 4.
Sem prejuízo do item anterior, oficie-se ao Instituto Médico Legal (IML) de Adamantina, requisitando-se o laudo de corpo de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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delito para aferição da invalidez (parcial ou total) alegada na petição inicial. A parte autora deverá comprovar no processo que
entregou o ofício no IML no prazo de dez (10) dias, contados da publicação deste despacho, comparecendo junto ao IML de
Adamantina para as providências cabíveis, apresentando cópia do seu prontuário médico. 5. Aguarde-se o laudo por trinta
(30) dias, contados da comprovação da entrega do ofício. 6. Juntados o laudo e a contestação ou devidamente certificado
o transcurso do prazo sem o cumprimento das medidas, conclusos. Intimem-se. Lucelia, 07 de dezembro de 2015. - ADV:
ARTHUR VIEIRA (OAB 260088/SP)
Processo 1000565-17.2015.8.26.0326 - Procedimento Sumário - Seguro - MARCOS PAULO DA SILVA - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO
DIGITALMENTE, A SABER: (X) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA ( )
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem
filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/
Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no
portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta
precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo
ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: ARTHUR VIEIRA (OAB 260088/SP)
Processo 1000599-89.2015.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - OLGA APARECIDA TEIXEIRA
SALLES - Maria da Conceição Pinto Teixeira - Ante o exposto, diante dos documentos e argumentos apresentados, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a parte requerente a proceder junto ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS o levantamento do numerário deixado pelo(a) de cujus, até o montante das despesas funerais, devidamente
comprovadas nos autos. - ADV: BARBARA PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP)
Processo 1000601-59.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Bancários - LUANA PATRICIA DE MELO SILVA - Itaú
Unibanco S.A. - - Banco Itaucard SA - O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, expressamente promete assistência jurídica
integral e gratuita aos que COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, de modo que entendo não se coadunar mais com
a ordem constitucional vigente os dispositivos da Lei 1.060/50 que admitem a concessão dos benefícios da justiça gratuita por
mera presunção, calcada em simples declaração de pobreza. Assim, só o fato de o interessado elaborar declaração de pobreza
nos termos da lei não implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido os benefícios ali previstos, porque ao
Magistrado cabe indeferir a postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente de impugnação, quando constatar a
existência de elementos que afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado. Ou seja, mesmo que se aceite a alegada
presunção de pobreza com base em mera declaração tem-se que ela é relativa, possível de ser elidida, pois, por elementos
em sentido contrário, ainda que isto se constate oficiosamente. Ademais, de acordo com o art. 5º da referida Lei, o Juiz pode
indeferir o pedido de concessão ao benefício se tiver fundadas razões para isso, não necessitando aguardar o requerimento
de revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina o disposto no art. 7º do mesmo diploma legal. Nesse
sentido os seguintes julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 545), ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. LEI 1.060/50, ARTS. 4º E 5º. ENUNCIADO N. 7,
SÚMULA/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA PRECEDENTE DA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Pelo sistema legal vigente,
faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50,
art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5°). II - ...
III - Gratuidade indeferida a engenheiro residente em Petrópolis que teria celebrado vultoso contrato com o recorrido.” (STJ
- 4ª Turma - AgRg no Agravo de instrumento n° 216.921/RJ - Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - julgado
em 21/03/2000 - DJ de 15/05/2000) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPRÓVIDO .1- Dispõe art. 4º da
Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que
poderá ser elida por prova em contrário. 2- Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, afim de avaliar as condições para o deferimento ou não da
assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3- Agravo regimental que se nega provimento.” (STJ - 1ª Turma - AgRg
nos Edcl no Agravo de Instrumento nº 664.435/SP - Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - julgado em 21/06/2005 - DJ
de 01/07/2005).” “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS - Alegação que depende de
prova. Inexistência de provas da alegada hipossuficiência financeira. Recurso não provido.” (TJSP - 22ª Câmara de Direito
Privado - Agravo de Instrumento nº 2021150-81.2015.8.26.0000 - Relator Roberto Mac Cracken - votação unânime - julgado
em 26/02/2015) “Indenização por danos materiais e morais. Benefício de gratuidade de justiça indeferido. Acerto. Agravantes
possuem rendas e valores que, em princípio, fazem presumir não se tratar de pessoas pobres. Ausência de comprovação
objetiva da alegada necessidade. Agravo desprovido.” (TJSP - 4ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 201690357.2015.8.26.0000 - Relator Natan Zelinschi de Arruda - votação unânime - julgado em 26/02/2015) “Ação de indenização por
danos materiais e morais - Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita - Ausência de demonstração
da situação de miserabilidade dos agravantes Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado
- Agravo de Instrumento nº 2010214-94.2015.8.26.0000 - Relatora Marcia Dalla Déa Barone - votação unânime - julgado em
02/03/2015) Não bastasse tal afirmação, tem-se, ainda, que o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal expressamente prevê que
qualquer renúncia de natureza fiscal deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro. Além disso,
a aceitação irrestrita de pedidos de assistência judiciária com base na mera declaração subverte totalmente o sistema, além
de causar inúmeros prejuízos. O Estado deixa de ser compensado pelo custo que a atividade judicial representa. O Procurador
adverso é subtraído do direito às verbas sucumbenciais em caso de improcedência da ação, direito que lhe é garantido por
lei. Finalmente, toda a estrutura judiciária perde, pois a isenção desmedida incentiva a multiplicação de recursos protelatórios,
indiscutivelmente o maior instrumento de letargia da prestação jurisdicional. Não se nega o direito dos necessitados de ter livre
acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. Ante o exposto, concedo à parte autora o prazo de
dez dias, para que emende a inicial, nos termos dos artigos 282 e 283, do Código de Processo Civil, comprovando que faz jus
aos benefícios da assistência judiciária (nos termos da Lei 1.060/50), trazendo documentos que entender plausíveis (folha de
pagamento, declaração de imposto de renda, extrato de benefício previdenciário etc), sob pena de indeferimento da gratuidade.
Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1000604-14.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - ANTONIO SANTANA - Banco
Bradesco SA - Vistos. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária em favor do autor. 1 - Trata-se de ação objetivando a
declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais,
pleiteando a liminar para que o requerido se abstenha de incluir o CPF do autor nos órgãos restritivos de crédito. A parte autora
nega relação jurídica com o réu, havendo indicativo de fraude na utilização de seus documentos para obtenção de crédito,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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abertura de empresa e de contas. Diante dos documentos e argumentos apresentados, convencendo o juízo da verossimilhança
das alegações e havendo fundado receio de dano irreparável caso seja incluído seu CPF junto aos órgãos restritivos, DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao requerido que se ABSTENHA de incluir o CPF do autor junto aos órgãos
de proteção de crédito, referente à débitos da conta nº 95075-0, agência 3187-9, e cartão de crédito Bradesco CompCard nº
6280.7617.9369.8015, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais). Intime-se o requerido da presente decisão. 2 - Proceda-se pelo rito ordinário. Cite-se para contestação no prazo legal.
Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC)
e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela em dez dias.
Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: EDSON LUIS PASCHOALOTTO (OAB 156928/SP)
Processo 1000606-81.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - COLÉGIO DE ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO SÃO JORGE S/S LTDA - DJALMAS FIORINI - Intime-se a parte exequente para no prazo de dez
dias, providenciar o recolhimento da taxa judicial, bem como diligência do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de cancelamento da
distribuição. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: MARIA APARECIDA SORROCHI PIMENTA (OAB 185319/
SP)
Processo 1000616-28.2015.8.26.0326 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LUCELIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recebo os presentes
embargos no efeito suspensivo. Apense-se e certifique-se nos autos principais. Intime-se a parte embargada para impugnação
no prazo de dez dias. Intimem-se. Lucelia, 14 de dezembro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/
SP)
Processo 1000621-50.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - FUMYIA E JANEGITZ LTDA - Antes de apreciar-se o pedido retro, concedo a parte autora o prazo de dez dias para que
complemente o recolhimento das custas judiciais. Intimem-se. Lucelia, 14 de dezembro de 2015. - ADV: AMANDIO FERREIRA
TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 1000622-35.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Bradesco SA - FUMYIA E JANEGITZ LTDA - Antes de apreciar-se o pedido retro, concedo a parte autora o prazo de dez dias
para complementar o recolhimento das custas judiciais. Intimem-se. Lucelia, 14 de dezembro de 2015. - ADV: MARIA LUCILIA
GOMES (OAB 84206/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
Processo 1000624-05.2015.8.26.0326 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- BARRETA TERRAPLANAGEM LTDA EPP - Banco Safra S/A - O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, expressamente
promete assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, de modo que
entendo não se coadunar mais com a ordem constitucional vigente os dispositivos da Lei 1.060/50 que admitem a concessão
dos benefícios da justiça gratuita por mera presunção, calcada em simples declaração de pobreza. Assim, só o fato de o
interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei não implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe
concedido os benefícios ali previstos, porque ao Magistrado cabe indeferir a postulação da assistência judiciária, mesmo
independentemente de impugnação, quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de pobreza alegada
pelo interessado. Ou seja, mesmo que se aceite a alegada presunção de pobreza com base em mera declaração tem-se que ela
é relativa, possível de ser elidida, pois, por elementos em sentido contrário, ainda que isto se constate oficiosamente. Ademais,
de acordo com o art. 5º da referida Lei, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao benefício se tiver fundadas razões
para isso, não necessitando aguardar o requerimento de revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina
o disposto no art. 7º do mesmo diploma legal. Nesse sentido os seguintes julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO
INTERNO (CPC, ART. 545), ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS
RAZÕES. LEI 1.060/50, ARTS. 4º E 5º. ENUNCIADO N. 7, SÚMULA/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA PRECEDENTE DA TURMA.
AGRAVO DESPROVIDO. I - Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver
fundadas e motivadas razões para isso (art. 5°). II - ... III - Gratuidade indeferida a engenheiro residente em Petrópolis que
teria celebrado vultoso contrato com o recorrido.” (STJ - 4ª Turma - AgRg no Agravo de instrumento n° 216.921/RJ - Relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - julgado em 21/03/2000 - DJ de 15/05/2000) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPRÓVIDO .1- Dispõe art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente
a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elida por prova em contrário. 2- Havendo dúvida da veracidade
das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, afim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3- Agravo regimental
que se nega provimento.” (STJ - 1ª Turma - AgRg nos Edcl no Agravo de Instrumento nº 664.435/SP - Relator Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI - julgado em 21/06/2005 - DJ de 01/07/2005).” “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS - Alegação que depende de prova. Inexistência de provas da alegada hipossuficiência financeira.
Recurso não provido.” (TJSP - 22ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2021150-81.2015.8.26.0000 - Relator
Roberto Mac Cracken - votação unânime - julgado em 26/02/2015) “Indenização por danos materiais e morais. Benefício de
gratuidade de justiça indeferido. Acerto. Agravantes possuem rendas e valores que, em princípio, fazem presumir não se tratar
de pessoas pobres. Ausência de comprovação objetiva da alegada necessidade. Agravo desprovido.” (TJSP - 4ª Câmara de
Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2016903-57.2015.8.26.0000 - Relator Natan Zelinschi de Arruda - votação unânime julgado em 26/02/2015) “Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita - Ausência de demonstração da situação de miserabilidade dos agravantes Decisão mantida - Recurso não
provido.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2010214-94.2015.8.26.0000 - Relatora Marcia Dalla
Déa Barone - votação unânime - julgado em 02/03/2015) Não bastasse tal afirmação, tem-se, ainda, que o art. 14 da Lei
de Responsabilidade Fiscal expressamente prevê que qualquer renúncia de natureza fiscal deverá estar acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro. Além disso, a aceitação irrestrita de pedidos de assistência judiciária com base
na mera declaração subverte totalmente o sistema, além de causar inúmeros prejuízos. O Estado deixa de ser compensado
pelo custo que a atividade judicial representa. O Procurador adverso é subtraído do direito às verbas sucumbenciais em caso
de improcedência da ação, direito que lhe é garantido por lei. Finalmente, toda a estrutura judiciária perde, pois a isenção
desmedida incentiva a multiplicação de recursos protelatórios, indiscutivelmente o maior instrumento de letargia da prestação
jurisdicional. Não se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada,
e não o contrário. Ante o exposto, concedo à parte autora o prazo de dez dias, para que emende a inicial, nos termos dos
artigos 282 e 283, do Código de Processo Civil, comprovando que faz jus aos benefícios da assistência judiciária (nos termos
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da Lei 1.060/50), trazendo documentos que entender plausíveis (folha de pagamento, declaração de imposto de renda, extrato
de benefício previdenciário etc), sob pena de indeferimento da gratuidade. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. ADV: JONAS ADALBERTO PEREIRA (OAB 16094/PR), JONAS ADALBERTO PEREIRA JUNIOR (OAB 327007/SP), RICARDO
NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 1000644-93.2015.8.26.0326 - Monitória - Cheque - Supermercado Ravazi Ltda - MARCIA REGINA DA SILVA - A
parte autora recolheu a diligência do Sr. Oficial de Justiça na agência bancária diverso desta comarca. Assim, concedo o prazo
de dez dias para regularização. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. - ADV: CLEBER ROGÉRIO BELLONI (OAB
155771/SP)
Processo 1000645-78.2015.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - APARECIDA SONIA ZANARDI CHOCOLATES ME - Vistos. 1. Há contrato escrito de
financiamento, com garantia de alienação fiduciária. Por outro lado há notificação/protesto ao devedor, comprovando a mora,
cumprindo a exigência do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Assim, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a medida
liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ficando, por ora, nomeado depositário o autor, representado por uma
das pessoas indicadas nos autos. Expeça-se mandado para a realização da medida, devendo o Sr. Oficial de Justiça particularizar
o estado atual do veículo. Fica concedida ordem de arrombamento e a utilização de força policial, se necessário for, bem como
os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Efetivada a medida, nos termos do art. 3º, § 2º, do mesmo Decreto-Lei citado, citese a parte requerida para no prazo improrrogável de cinco dias, contados da execução da liminar, pagar a integralidade da
dívida pendente, compreendendo-se nela as prestações vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados na inicial,
sob pena de consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário. Nesse sentido o entendimento do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1- Para fins do art. 543-C do Código
de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária. 2- Recurso especial provido.” (STJ - 2ª Seção - Recurso Especial nº 1.418.593/MS - Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO - votação unânime - julgado em 14/05/2014) Advirta-se a parte requerida que poderá apresentar contestação
no prazo de quinze dias, contados da execução da liminar (art. 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei citado), sob pena de presunção
da veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 285 do Código de Processo Civil. Fixo desde logo o valor dos
honorários advocatícios em 10% (dez porcento) do valor apresentado na inicial. 3. Cientifiquem-se eventuais avalistas e/ou
devedores solidários. 4. Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 326 do CPC) e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar
sobre ela em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/
SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 1000646-63.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUCIANA SOBRADIEL
CONTREIRA DOS SANTOS - VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA EPP - O artigo 5º, LXXIV, da Constituição
Federal, expressamente promete assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS, de modo que entendo não se coadunar mais com a ordem constitucional vigente os dispositivos da Lei 1.060/50 que
admitem a concessão dos benefícios da justiça gratuita por mera presunção, calcada em simples declaração de pobreza. Assim,
só o fato de o interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei não implica a imperiosa e absoluta necessidade de
ser-lhe concedido os benefícios ali previstos, porque ao Magistrado cabe indeferir a postulação da assistência judiciária, mesmo
independentemente de impugnação, quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de pobreza alegada
pelo interessado. Ou seja, mesmo que se aceite a alegada presunção de pobreza com base em mera declaração tem-se que ela
é relativa, possível de ser elidida, pois, por elementos em sentido contrário, ainda que isto se constate oficiosamente. Ademais,
de acordo com o art. 5º da referida Lei, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao benefício se tiver fundadas razões
para isso, não necessitando aguardar o requerimento de revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina
o disposto no art. 7º do mesmo diploma legal. Nesse sentido os seguintes julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO
INTERNO (CPC, ART. 545), ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS
RAZÕES. LEI 1.060/50, ARTS. 4º E 5º. ENUNCIADO N. 7, SÚMULA/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA PRECEDENTE DA TURMA.
AGRAVO DESPROVIDO. I - Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver
fundadas e motivadas razões para isso (art. 5°). II - ... III - Gratuidade indeferida a engenheiro residente em Petrópolis que
teria celebrado vultoso contrato com o recorrido.” (STJ - 4ª Turma - AgRg no Agravo de instrumento n° 216.921/RJ - Relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - julgado em 21/03/2000 - DJ de 15/05/2000) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPRÓVIDO .1- Dispõe art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a
simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elida por prova em contrário. 2- Havendo dúvida da veracidade das
alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, afim de avaliar
as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3- Agravo regimental que se
nega provimento.” (STJ - 1ª Turma - AgRg nos Edcl no Agravo de Instrumento nº 664.435/SP - Relator Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI - julgado em 21/06/2005 - DJ de 01/07/2005).” “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE
NOS AUTOS - Alegação que depende de prova. Inexistência de provas da alegada hipossuficiência financeira. Recurso não
provido.” (TJSP - 22ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2021150-81.2015.8.26.0000 - Relator Roberto Mac
Cracken - votação unânime - julgado em 26/02/2015) “Indenização por danos materiais e morais. Benefício de gratuidade de
justiça indeferido. Acerto. Agravantes possuem rendas e valores que, em princípio, fazem presumir não se tratar de pessoas
pobres. Ausência de comprovação objetiva da alegada necessidade. Agravo desprovido.” (TJSP - 4ª Câmara de Direito Privado
- Agravo de Instrumento nº 2016903-57.2015.8.26.0000 - Relator Natan Zelinschi de Arruda - votação unânime - julgado em
26/02/2015) “Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária
gratuita - Ausência de demonstração da situação de miserabilidade dos agravantes Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2010214-94.2015.8.26.0000 - Relatora Marcia Dalla Déa Barone
- votação unânime - julgado em 02/03/2015) Não bastasse tal afirmação, tem-se, ainda, que o art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal expressamente prevê que qualquer renúncia de natureza fiscal deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
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orçamentário-financeiro. Além disso, a aceitação irrestrita de pedidos de assistência judiciária com base na mera declaração
subverte totalmente o sistema, além de causar inúmeros prejuízos. O Estado deixa de ser compensado pelo custo que a
atividade judicial representa. O Procurador adverso é subtraído do direito às verbas sucumbenciais em caso de improcedência
da ação, direito que lhe é garantido por lei. Finalmente, toda a estrutura judiciária perde, pois a isenção desmedida incentiva
a multiplicação de recursos protelatórios, indiscutivelmente o maior instrumento de letargia da prestação jurisdicional. Não se
nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. Ante
o exposto, concedo à parte autora o prazo de dez dias, para que emende a inicial, nos termos dos artigos 282 e 283, do Código
de Processo Civil, comprovando que faz jus aos benefícios da assistência judiciária (nos termos da Lei 1.060/50), trazendo
documentos que entender plausíveis (folha de pagamento, declaração de imposto de renda, extrato de benefício previdenciário
etc), sob pena de indeferimento da gratuidade. Intimem-se. Lucelia, 18 de dezembro de 2015. - ADV: KLEYTON EDUARDO
RODRIGUES SAITO (OAB 347876/SP)
Processo 1000691-67.2015.8.26.0326 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - NELSON
TAVARES DA SILVA - JULIANA CRISTINA TELES FARINA - - ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - Vistos. O artigo 927, do Código de
Processo Civil, dispõe que, em ação possessória, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda
da posse, na ação de reintegração. Em consonância com a norma supramencionada, estabelece o artigo 928, do referido
Diploma Legal, que estando a inicial devidamente instruída, “o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou reintegração”. Tratando-se de ação possessória de força nova, basta que o autor demonstre o esbulho, ocorrido
há menos de ano e dia. No caso, a parte autora informa que foi sorteado com a atribuição de uma unidade da CDHU e durante a
reforma do imóvel, o requerido ocupou o imóvel indevidamente, conforme confessado por ela própria no Boletim de Ocorrência
Policial. Além do que houve apuração em procedimento penal, tendo havido transação penal, com prestação de serviço (fls. 25).
Ademais, a parte autora é a legítima cessionária do imóvel, conforme comprovado nos autos. Considerando que os documentos
juntados aos autos constituem início de prova material das alegações contidas na inicial, bem como o “periculum in mora”,
consistente no desapossamento de propriedade legítima, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse em favor da parte
autora. Expeça-se mandado de reintegração de posse, ficando concedida ordem de arrombamento e a utilização de força
policial, se necessário for, bem como os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Efetivada a medida, cite-se para contestação no
prazo de quinze dias. Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 326 do CPC) e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar
sobre ela em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 18 de dezembro de 2015. - ADV: ARIELY CASTOR LEOPIZE (OAB 334119/SP)
Processo 1000692-52.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - ERIVALDO DOS
SANTOS - ENERGISA S/A - COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Vistos. 1 - A propósito da tutela
intercalar alvitrada, por mais respeitáveis que possam ser os argumentos da parte autora, incabível sua concessão. Inicialmente,
cumpre enfatizar que o momento natural para a concessão da prestação jurisdicional é a sentença, depois de percorrido o devido
processo legal. Em algumas situações, porém, o próprio ordenamento permite que essa tutela jurisdicional seja antecipada pelo
órgão julgador, desde que preenchidos certos requisitos legais. Como se vê, passíveis de antecipação no tempo são os efeitos
da tutela jurisdicional que o autor apenas obteria ao final do procedimento judicial. Fixada tal premissa, denota-se que, pesem
embora os argumentos lançados pelo ilustre subscritor da petição inicial, a tutela de urgência não comporta acolhimento, em
face da ausência dos requisitos legais. De saída, percebe-se que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito,
tal como colimada na peça de ingresso, implicaria incursão profunda no exame dos fatos trazidos com a inicial, beirando a
bem dizer o próprio esgotamento da atividade jurisdicional, circunstância incompatível com a análise preliminar, perfunctória,
superficial e não-exauriente, própria da cognição exercida em sede de tutela de urgência. Nessa linha de raciocínio, entendo
que, momento processual, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais. Nesse cenário, respeitado o
entendimento do nobre mandatário da parte autora, não há outra saída senão o indeferimento do pleito liminar. Enfim, denotase que a providência antecipativa articulada pela parte autora traduz, à evidência, “Pretensão que depende de análise mais
apurada, o que não condiz com a natureza jurídica do provimento antecipatório” (TJSP, Agr. Instr. n° 990.10.449063-4, 4ª Câm.
Direito Privado, Rel. Des. NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, j. 11.11.2010). Ainda nessa linha, já se decidiu: “A complexidade
das questões suscitadas, exigentes de instrução probatória, ausente, portanto, a prova inequívoca da verossimilhança das
alegações dos autores, ora agravantes, impedem a concessão da tutela antecipada. Impossível exigi-la do n. magistrado” (TJSP,
AI n° 376.909-4/1-00, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GILBERTO DE SOUZA MOREIRA, j. 09.03.2005). Pelo exposto,
com a devida vênia, com base nas razões acima expendidas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 2 - Proceda-se
pelo rito ordinário. Cite-se para contestação no prazo de quinze dias. Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC) e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do
CPC, intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 18 de dezembro de 2015. - ADV:
ARIELY CASTOR LEOPIZE (OAB 334119/SP)
Processo 1000694-22.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Seguro - FELIPE INACIO DA SILVA COSTA - Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária. 2. Deixo de designar audiência
de conciliação. O pleito da parte autora é a cobrança do valor relativo ao DPVAT e, nessa matéria, não há apresentação de
propostas para uma composição amigável, tornando a audiência um ato desnecessário e protelatório que somente alonga a
solução do litígio, situação que não se enquadra no princípio constitucional da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal). 3. Cite-se a parte requerida para, querendo, oferecer resposta no prazo de quinze dias. 4.
Sem prejuízo do item anterior, oficie-se ao Instituto Médico Legal (IML) de Adamantina, requisitando-se o laudo de corpo de
delito para aferição da invalidez (parcial ou total) alegada na petição inicial. A parte autora deverá comprovar no processo que
entregou o ofício no IML no prazo de dez (10) dias, contados da publicação deste despacho, comparecendo junto ao IML de
Adamantina para as providências cabíveis, apresentando cópia do seu prontuário médico. 5. Aguarde-se o laudo por trinta
(30) dias, contados da comprovação da entrega do ofício. 6. Juntados o laudo e a contestação ou devidamente certificado o
transcurso do prazo sem o cumprimento das medidas, conclusos. Intimem-se. Lucelia, 18 de dezembro de 2015. - ADV: ÉRICA
TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)
Processo 1000700-29.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - GERDAU AÇOS LONGOS S/A FUMIYA & JANEGITZ LTDA ME - Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da
obrigação, no prazo de três (3) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% (dez porcento) sobre
o valor em execução (CPC, art. 20, § 3º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de
integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, § único), assegurada a possibilidade de alteração, “secundum
eventum litis”, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirta-se a parte executada que eventual insucesso na
concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art. 652, § 5º), para que, havendo patrimônio, seja
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efetuado o arresto “ex officio”, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo
de três (3) dias para pagamento e de quinze (15) dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pela
parte executada, o Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de
tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de cinco (5) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que
a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC,
art. 600, inciso IV). É defeso ao Oficial de Justiça devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual
composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de quinze (15) dias, contado da data da juntada aos
autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de
embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução
(CPC, art. 740, § único). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até seis (6) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 1000005-41.2016.8.26.0326 - Inventário - Inventário e Partilha - ELISÂNGELA DE SOUZA BELINE - CLEBER
FERNANDES BELINE - Nomeio como inventariante o(a) Sr(a). ELISÂNGELA DE SOUZA BELINE, independentemente de
compromisso. Concedo ao(à) inventariante o prazo de vinte dias para apresentação das primeiras declarações, plano de partilha
e todos os documentos necessários e indispensáveis. O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita será apreciado
após a apresentação das primeiras declarações. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: MARIELEN PERLES
SCAPIN SANTOS (OAB 351244/SP)
Processo 1000007-11.2016.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C.A.R. - M.O.S. - Vistos. Defiro os benefícios
da justiça gratuita. 1 - Não verifico na hipótese a ocorrência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Assim, face a inexistência de prova inequívoco do alegado e não estando o juízo convencido da verossimilhança, INDEFIRO o
pedido de antecipação da tutela. 2 - Designo o dia 19 de FEVEREIRO de 2016, às 10:30 horas, para realização de audiência
junto ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) para que compareçam à audiência
designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a)
autor(a) importará em extinção e arquivamento do processo. Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar
contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no
prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será
designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado.
Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
Processo 1000008-93.2016.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.S.B. - J.A.S.B.
- Cite-se a parte executada na forma prevista pelo artigo 733 do CPC, para que no prazo de três (3) dias pague o débito, prove
que já pagou ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Ocorrendo depósito para pagamento no prazo legal, intime-se a parte
exequente para que se manifeste em cinco dias sobre a extinção ou o prosseguimento, fazendo-se o mesmo caso não ocorra
nem pagamento e nem justificativa. Havendo apresentação de justificativa, intime-se a parte exequente para que sobre ela se
manifeste em cinco dias. A seguir, independentemente de novo despacho, dê-se vista ao Ministério Público. Fica deferido os
benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Lucelia, 11 de janeiro de 2016. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)
Processo 1000096-68.2015.8.26.0326 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ERICSON EDUARDO DE SOUZA Maria das Graças Bassani - Ante o exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a partilha apresentada
pelos interessados, dos bens deixados em decorrência do falecimento de Maria das Graças Bassani, ressalvados erros,
omissões e direitos de terceiros, notadamente da Fazenda Pública, porventura existentes. - ADV: ROSELI SANTANA DANTAS
(OAB 268327/SP)
Processo 1000127-88.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Revisão - G.F.B. - J.V.F.B. - Defiro o pedido retro. Concedo
o prazo de trinta dias para realização do estudo social. Encaminhe-se ao Setor Técnico. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de
2015. - ADV: SANDRO MAURICIO ALTRÃO (OAB 353756/SP), LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS (OAB 250071/SP)
Processo 1000133-95.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.L.R.S. I.A.A.S. - Defiro o pedido retro. Certifique-se a serventia se o executado encontra-se preso e a data prevista para o cumprimento
da pena ou para eventual progressão para o regime aberto. Após, manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias em
termos de prosseguimento do feito. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: ELAINE
CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP), BARBARA PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP)
Processo 1000153-86.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.L.C.F. - V.A.C.F. - C.F. - Diante do teor do ofício de fls. 51, manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias, requerendo o que de
direito para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: SANDRO MAURICIO ALTRÃO (OAB
353756/SP), FRANCISCO FRANCI MOREIRA (OAB 163913/SP)
Processo 1000190-16.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - C.C.S.F. - O laudo pericial já se encontra juntado
aos autos, estando com vista para manifestação da autora pelo prazo de cinco dias. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE
BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 1000213-59.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.V.S.A. - H.G.S. - O DOCUMENTO
EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER:( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO(
) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA ( x ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade
de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça
(Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício).
Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos)
para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/
escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: BARBARA
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PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP)
Processo 1000216-14.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - N.B.Q. - F.Q. - Diante da certidão
de fls. 41, manifeste-se a parte autora no prazo de dez dias, requerendo o que de direito. Após, manifeste-se o Ministério
Público. - ADV: WILLIAMS COELHO COSTA (OAB 239496/SP), ROSANI ALICE MESSIAS LOPES (OAB 174612/SP)
Processo 1000234-35.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência
que lhe cause perturbação - R.N. - D.N.S. - Diante da certidão retro, manifeste-se o patrono da parte exequente no prazo de dez
dias, juntando aos autos o ofício da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para possibilitar a expedição da certidão de
honorários advocatícios. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1000290-68.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.S.B. - S.B. - Manifeste-se a
parte autora, no prazo de dez dias, sobre a contestação e documentos de fls. 40/52. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE
BARROS (OAB 144129/SP), BRUNA MONTEIRO BONASSA (OAB 345717/SP), NELSON BRILHANTE (OAB 366595/SP)
Processo 1000304-52.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.O.S. C.A.R. - Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO os termos do acordo retro entabulado entre as partes,
suspendendo o curso da presente execução até seu cumprimento ou provocação das partes, sem prejuízo do pagamento da
pensão mensal vincenda, ressalvando que o não pagamento de uma parcela implicará no vencimento antecipado das demais
e no imediato decreto de prisão civil. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente em dez dias, informando se houve o
cumprimento do acordo. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP),
MAYLA FURLANETI OLIVEIRA (OAB 356494/SP)
Processo 1000304-52.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.O.S. C.A.R. - A parte executada ainda não foi devidamente intimado do despacho de homologação do acordo. Assim, cumpra-se
despacho de fls. 32. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP), MAYLA
FURLANETI OLIVEIRA (OAB 356494/SP)
Processo 1000305-37.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - F.P.S. - E.R.S. - F.C.A. - Manifeste-se a parte autora
no prazo de cinco dias sobre o laudo pericial de fls. 36/37 - ADV: MICHELLE ROCHA DA SILVA (OAB 314165/SP), DANIELLY
CAPELO RODRIGUES HERNANDEZ (OAB 206227/SP)
Processo 1000370-32.2015.8.26.0326 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.C.M. - - G.C.D.M. - NOTA DE CARTÓRIO:O
DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER:( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/
AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA( x ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a
necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal
de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar
o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços
Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital
do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. ADV: JOÃO EVANGELISTA PEREIRA (OAB 186340/SP)
Processo 1000374-69.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.F.L. - G.S.L.
- Vistos. O executado, após regularmente citado para pagamento das pensões alimentícias em atraso, apresentou a justificativa,
informando que está passando por dificuldades financeiras, não tendo como efetuar o pagamento da pensão alimentícia mensal
aos filhos. Além do que se encontra desempregado, pelo que confessa o débito e requer seja ele parcelado em seis (6) vezes.
A parte exequente apresentou expressa concordância com a proposta de parcelamento do débito. O Dr. Promotor de Justiça,
por seu turno, opina pela rejeição da justificativa apresentada pelo executado, posto que o desemprego, em princípio, não
exime o devedor de pagar alimentos. Opina pelo parcelamento do débito em seis vezes. As alegações apresentadas pelo
devedor são típicas dos pagadores de pensões alimentícias, posto que alega estar passando por dificuldades financeiras e,
no entanto, não apresenta qualquer prova nesse sentido. No entanto, confessa o débito e propõe o pagamento parcelado, de
forma que deve ser prestigiada sua intenção de quitar o débito. Assim sendo, rejeito a justificativa apresentada pelo devedor,
e, com a fim de possibilitar o cumprimento da obrigação, parcelo o débito em seis(6) vezes iguais de R$ 101,00, anotando-se
que já efetuou o depósito da primeira parcela (fls. 26), devendo o mesmo efetuar o pagamento das demais parcelas todo dia 10,
diretamente na conta da representante legal, sem prejuízo do pagamento da pensão mensal vincenda, ressalvando que o não
pagamento de uma parcela implicará no vencimento antecipado das demais e no imediato decreto de prisão civil. Expeça-se
mandado de levantamento em favor da representante legal da exequente. Intime-se pessoalmente o executado, inclusive para
comprovação do pagamento em cartório, devendo efetuar os depósito diretamente na conta da representante legal da parte
exequente. Comprovado o pagamento da segunda parcela, aguarde-se o adimplemento das demais. Decorrido o prazo e não
sendo comprovado o pagamento, manifeste-se a parte exequente em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. ADV: EMILIZA FABRIN GONÇALVES GUERRA (OAB 214790/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1000374-69.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.F.L. - G.S.L.
- O mandado de levantamento judicial encontra-se disponível para retirada em cartório, pelo prazo de dez dias. - ADV: EMILIZA
FABRIN GONÇALVES GUERRA (OAB 214790/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1000387-68.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.C.S. - J.M.F. - Manifeste-se a parte autora no
prazo de dez dias, sobre o estudo psicossocial de fls. 71/80. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro
de 2015. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 1000387-68.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.C.S. - J.M.F. - Manifestem-se as partes sobre
o estudo psicossocial de fls. 71/80. No mesmo prazo, manifeste-se a parte autora sobre a contestação e documentos de fls.
82/85. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. - ADV: RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB
262156/SP), ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 1000397-15.2015.8.26.0326 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - L.C.O. - S.A.B. M.C.A.B. - Defiro o pedido retro. Realize-se estudo psicossocial, com urgência. Após, tornem ao Ministério Público. Lucelia, 11
de dezembro de 2015. - ADV: ANDRE HERNANDES DE BRITO (OAB 312818/SP)
Processo 1000433-57.2015.8.26.0326 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MARCO ANTONIO
VIEIRA - IZABELA VILELA VIEIRA - Vistos. As alterações trazidas pela Lei nº 11.382/2006 dispensaram a necessidade de prévia
garantia do juízo como condição para o exercício de defesa do executado, por meio de embargos. O novo regime possibilitou
que o executado embargue a execução sem prévio constrangimento de seu patrimônio. Porém, diferentemente do que ocorria
antes do advento da referida lei, passou a vigorar a regra de que a interposição de embargos do executado não possui o condão
de suspender o curso da execução. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tornou-se medida excepcional
que demanda cumulativamente a existência de quatro requisitos, nos termos § 1º do artigo 739-A do Código de Processo
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Civil, a saber: a) requerimento do embargante; b) fundamentação relevante; c) possibilidade de o prosseguimento da execução
causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado; e d) desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes. Trata-se de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer deles acarreta necessariamente o
recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo. No caso dos autos, não houve penhora, não ensejando,
pois, o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se
a parte embargada para impugnação no prazo de quinze dias. Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: MARILU
DOMARCO QUINTANILHA DE ALMEIDA (OAB 184168/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
Processo 1000440-49.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - M.P.A. - Y.M.O.A. - Manifeste-se
a parte autora no prazo de dez dias, sobre a contestação e documentos de fls. 29/46. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.
Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: MAYLA FURLANETI OLIVEIRA (OAB 356494/SP), BRUNA MONTEIRO BONASSA
(OAB 345717/SP), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 1000466-47.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.M.S. - M.L.S. - NOTA DE
CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO
DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA (X) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a)
advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento
no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/
pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item
“habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado,
com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10
dias, se necessário”.* - ADV: ALINE PERRUD QUISSARA (OAB 348541/SP)
Processo 1000498-52.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.C.B. - A.B.R. - - A.R. W.R.C.B. - A inicial carece de aditamento. Deve ser inserido no polo passivo da demanda, Lara Geovana Belmiro, excluindo a
genitora. Assim, concedo à parte autora o prazo de dez dias para aditamento da inicial, sob pena de inépcia da inicial. Intimemse. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: LUIS CARLOS MOREIRA (OAB 93050/SP)
Processo 1000510-66.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - J.V.S. - E.C.P.C. - - A.F.C.S. - Recebo
a petição retro como aditamento à inicial. Anote-se. Designo o dia 12 de FEVEREIRO de 2016, às 11:15 horas, para realização
de audiência junto ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o requerido e intime-se a autora para que compareçam à audiência
designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a)
autor(a) importará em extinção e arquivamento dos autos. Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar
contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no
prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será
designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado.
Intimem-se. Lucelia, 04 de dezembro de 2015. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)
Processo 1000512-36.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.M.F. - A.L.M.F. - R.F. - Cite-se a parte executada na forma prevista pelo artigo 733 do CPC, para que no prazo de três (3) dias pague o
débito, prove que já pagou ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Ocorrendo depósito para pagamento no prazo legal, intimese a parte exequente para que se manifeste em cinco dias sobre a extinção ou o prosseguimento, fazendo-se o mesmo caso não
ocorra nem pagamento e nem justificativa. Havendo apresentação de justificativa, intime-se a parte exequente para que sobre
ela se manifeste em cinco dias. A seguir, independentemente de novo despacho, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se.
Lucelia, 20 de novembro de 2015. - ADV: TACIANA SILVEIRA SANTOS (OAB 208926/SP)
Processo 1000512-36.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.M.F. - A.L.M.F. - R.F. - Manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias sobre os comprovantes apresentados pelo executado.
Intimem-se. Lucelia, 09 de dezembro de 2015. - ADV: TACIANA SILVEIRA SANTOS (OAB 208926/SP)
Processo 1000526-20.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - R.A.O. - Vistos. 1 - A incapacidade para a prática
dos atos da vida civil não pode ser presumida. O documento médico ora apresentado não atesta a incapacidade da parte
requerida. Assim, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de curatela provisória, ressalvando-se a possibilidade de nova análise, caso
seja apresentado novo documento médico. 2 - Cite-se a parte requerida para contestação no prazo de cinco dias. 3 - Para
realização da perícia médica, nomeio o(a) Dr(a). FERNANDO DE CAMARGO ARANHA, médico psiquiatra com consultório na
cidade de Marília, independentemente de compromisso. Intime-se o Perito nomeado para que no prazo de dez dias designe dia
e hora para realização da perícia na Santa Casa de Misericórdia de Lucélia. Com a designação da data nos autos, intimem-se as
partes, ficando autorizada a entrega dos autos ao Perito. O laudo deverá ser apresentado em trinta dias, contados da realização
da perícia. Entregue o laudo, expeça-se ofício para requisição dos honorários periciais. Após, manifeste-se a parte autora em
cinco dias sobre o laudo pericial. A seguir, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: ANTONIO
AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 1000526-20.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - R.A.O. - A.D.A.N. - F.C.A. - Certifico e dou fé que o
Dr. FERNANDO DE CAMARGO ARANHA, médico psiquiatra e perito nomeado nos autos, designou o dia 01 de março de 2016,
às 09:20 horas, na Santa Casa de Misericórdia Local, para realização da perícia psiquiátrica. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE
MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 1000526-20.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - R.A.O. - A.D.A.N. - F.C.A. - Diante da certidão do
Sr. Oficial de Justiça de fls. 30, concedo a parte autora o prazo de dez dias para que junte aos autos, a certidão de óbito da
requerida. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 1000533-12.2015.8.26.0326 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.V.S. - - M.S.S. - Ante o exposto, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e via de consequência DECRETO
O DIVÓRCIO dos requerentes, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo, tudo com fundamento no artigo
226, § 6º da Constituição Federal, combinado com o artigo 40 da Lei nº 6.515/77, bem como no artigo 269, inciso III, do
Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios do(a) advogado(a) nomeado(a) no valor máximo previsto na tabela
vigente para o procedimento em espécie. Homologo a desistência ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e
expeçam-se mandado de averbação e certidão de honorários advocatícios. A seguir, arquivem-se estes autos, fazendo-se as
baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO RUIZ
GUERRA (OAB 184606/SP)
Processo 1000533-12.2015.8.26.0326 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.V.S. - - M.S.S. - NOTA DE CARTÓRIO: O
DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/
AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA (X) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a
necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar
o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços
Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital
do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”.* ADV: CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA (OAB 184606/SP)
Processo 1000534-94.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - J.A.S. - R.S.P. - F.C.A. - Vistos. 1 - Diante do
documento médico anexado, comprovando “ab initio”, a moléstia da parte requerida, bem como do parecer favorável do Ministério
Público, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, concedendo a CURATELA PROVISÓRIA, nomeando o(a) autor(a) JANDIRA ALVES DA
SILVA, como Curador(a) Provisório(a) do(a) requerido(a) RONALDO DA SILVA PERNOMIAN, mediante compromisso, intimandose. Expeça-se a competente certidão. 2 - Cite-se a parte requerida para contestação no prazo de cinco dias. 3 - Sem prejuízo,
para realização da perícia médica, nomeio o(a) Dr(a). FERNANDO DE CAMARGO ARANHA, médico psiquiatra com consultório
na cidade de Marília, independentemente de compromisso. Intime-se o Perito nomeado para que no prazo de dez dias designe
dia e hora para realização da perícia na Santa Casa de Misericórdia de Lucélia. Com a designação da data nos autos, intimese a parte autora para providenciar o comparecimento da parte requerida na perícia. Fica autorizada a entrega dos autos ao
Perito. O laudo deverá ser apresentado em trinta dias, contados da realização da perícia. Entregue o laudo, expeça-se ofício
para requisição dos honorários periciais. Após, manifeste-se a parte autora em cinco dias sobre o laudo pericial. A seguir, ao
Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: MILENA RODRIGUES GASPARINI (OAB 245657/SP)
Processo 1000534-94.2015.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - J.A.S. - R.S.P. - F.C.A. - Certifico e dou fé que o Dr.
FERNANDO DE CAMARGO ARANHA, médico psiquiatra e perito nomeado nos autos, designou o dia 01 de março de 2016,
às 09:00 horas, na Santa Casa de Misericórdia Local, para realização da perícia psiquiátrica. - ADV: MILENA RODRIGUES
GASPARINI (OAB 245657/SP)
Processo 1000543-56.2015.8.26.0326 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.L. - - M.R.S. - Diante da expressa concordância
do Ministério Público, bem como para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as
partes, e via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO dos requerentes, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no
acordo, tudo com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, combinado com o artigo 40 da Lei nº 6.515/77, bem
como no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios do(a) advogado(a) nomeado(a)
no valor máximo previsto na tabela vigente para o procedimento em espécie. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado
de averbação e certidão de honorários advocatícios. A seguir, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro de 2015. - ADV: BRUNA MONTEIRO BONASSA (OAB 345717/
SP)
Processo 1000545-26.2015.8.26.0326 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.A.S. - V.K.R.S.
- Recebo a petição retro como aditamento à inicial. Petição inicial de embargos sem pedido de efeito suspensivo. Intime-se a
parte embargada para impugnação no prazo de quinze dias. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 11 de dezembro
de 2015. - ADV: JOELMA DE BARROS (OAB 145793/SP)
Processo 1000548-78.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.M.S. - L.M.S. - - E.R.S. - Recebo a petição
retro como aditamento à inicial. Retifique-se o polo passivo da demanda. Após, manifeste-se a parte autora sobre o estudo
psicossocial de fls. 28/31. A seguir, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: VANESSA PEREZ
POMPEU BALASSO (OAB 265525/SP), SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP)
Processo 1000567-84.2015.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.C.A.S.O. - R.O.R. - Recebo a petição retro como
aditamento à inicial. Ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 14 de dezembro de 2015. - ADV: MARIELDA DE BARROS
BORELLI (OAB 134270/SP)
Processo 1000567-84.2015.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.C.A.S.O. - R.O.R. - Considerando que o requerido
não possui registro e que sua remuneração não é determinada, fixo os alimentos provisórios em 60% do Salário Mínimo
Federal, até que se apure a remuneração média. Na hipótese de vínculo empregatício, fixo os alimentos provisórios em 25%
dos vencimentos líquidos, inclusive sobre o 13º Salário. O vencimento dos alimentos será todo dia 10 do mês subsequente.
Oficie-se, com urgência, para bloqueio do seguro desemprego do divorciando, conforme requerido às fls. 06. No mais, procedase pelo rito ordinário. Cite-se para contestação no prazo de quinze dias. Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC) e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do
CPC, intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela em dez dias. Após, manifeste-se o Ministério Público. Intimem-se.
Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: MARIELDA DE BARROS BORELLI (OAB 134270/SP)
Processo 1000575-61.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - T.M.F. - D.M.F. - Assiste razão a
serventia em sua informação retro. Efetivamente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não foi apreciado.
Assim, diante da declaração de pobreza e documentos apresentados, concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita.
Intimem-se. Lucelia, 07 de dezembro de 2015. - ADV: PAULO FERNANDO PARUCCI (OAB 256326/SP)
Processo 1000576-46.2015.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.P.S. - J.A.S.J. - Vistos. Para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência do feito, manifestada pela parte autora a fls. 25, observando que não houve
citação e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso
VIII, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos,
fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: GIORGI FRANKLIN PARUCCI (OAB 354062/
SP)
Processo 1000588-60.2015.8.26.0326 - Inventário - Inventário e Partilha - IGOR HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE - VALMIR
LIMA CAVALCANTE - Nomeio como inventariante o(a) Sr(a). IGOR HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE, independentemente
de compromisso. Concedo ao(à) inventariante o prazo de vinte dias para apresentação das primeiras declarações, plano de
partilha e todos os documentos necessários e indispensáveis. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de 2015. - ADV: BARBARA
PENTEADO NAKAYAMA (OAB 260499/SP)
Processo 1000603-29.2015.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA DO CARMO
BELARMINO - MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO - Concedo ao advogado o prazo de cinco dias para juntada da Indicação do
Convênio da Assistência Judiciária, sob pena de inviabilizar a expedição da certidão de honorários. Intimem-se. Lucelia, 10 de
dezembro de 2015. - ADV: CHARLES CASSIO SILVA (OAB 343693/SP)
Processo 1000605-96.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J.F.S.N. - B.P.S.S.N. - Vistos. 1 Não verifico na hipótese a ocorrência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, face a inexistência
de prova inequívoco do alegado e não estando o juízo convencido da verossimilhança, INDEFIRO o pedido de antecipação da
tutela. 2 - Designo o dia 12 de FEVEREIRO de 2016, às 14:00 horas, para realização de audiência junto ao Setor de Conciliação
do Juízo. Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) para que compareçam à audiência designada, onde será tentada a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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conciliação. As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará em extinção e
arquivamento do processo. Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita, por intermédio
de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que começará a
fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente audiência
para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 10 de dezembro de
2015. - ADV: DANIELLY CAPELO RODRIGUES HERNANDEZ (OAB 206227/SP)
Processo 1000611-06.2015.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.S.C. - Despacho - Cível - determinada
manifestação do Ministério Público - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 1000611-06.2015.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.S.C. - S.A.C. - Designo o dia 19 de FEVEREIRO
de 2016, às 11:00 horas, para realização de audiência junto ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o requerido e intimese a autora para que compareçam à audiência designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer
pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará em extinção e arquivamento dos autos. Não havendo
acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e
requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da
audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal,
cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE
MELLO (OAB 128971/SP)
Processo 1000617-13.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.R.L. - P.D.L. - 1 - Considerando
que o requerido não possui registro e que sua remuneração não é determinada, fixo os alimentos provisórios em 30% do Salário
Mínimo Federal, até que se apure a remuneração média. Na hipótese de vínculo empregatício, fixo os alimentos provisórios em
25% dos vencimentos líquidos, inclusive sobre o 13º Salário. O vencimento dos alimentos será todo dia 10 do mês subsequente.
2 - Designo o dia 12 de FEVEREIRO de 2016, às 14:30 horas, para realização de audiência junto ao Setor de Conciliação do
Juízo. Cite-se o requerido e intime-se a autora para que compareçam à audiência designada, onde será tentada a conciliação.
As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará no arquivamento dos autos
(art. 7º da Lei de Alimentos nº 5.478/68). Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita,
por intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que
começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente
audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 14 de
dezembro de 2015. - ADV: RENATA LANI FAVARETTO FERREIRA (OAB 305732/SP)
Processo 1000625-87.2015.8.26.0326 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - M.A.L.A. - L.C.A. - 1 - Nomeio como
inventariante a Sra. MARIA ANTONIA LEITE DE ASSIS, independentemente de compromisso. 2 - Apresente certidão negativa de
débito federal. 3 - O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, expressamente promete assistência jurídica integral e gratuita aos
que COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, de modo que entendo não se coadunar mais com a ordem constitucional
vigente os dispositivos da Lei 1.060/50 que admitem a concessão dos benefícios da justiça gratuita por mera presunção, calcada
em simples declaração de pobreza. Assim, só o fato de o interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei não
implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido os benefícios ali previstos, porque ao Magistrado cabe indeferir
a postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente de impugnação, quando constatar a existência de elementos
que afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado. Ou seja, mesmo que se aceite a alegada presunção de pobreza
com base em mera declaração tem-se que ela é relativa, possível de ser elidida, pois, por elementos em sentido contrário,
ainda que isto se constate oficiosamente. Ademais, de acordo com o art. 5º da referida Lei, o Juiz pode indeferir o pedido
de concessão ao benefício se tiver fundadas razões para isso, não necessitando aguardar o requerimento de revogação dos
benefícios pela parte contrária, conforme determina o disposto no art. 7º do mesmo diploma legal. Nesse sentido os seguintes
julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 545), ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. LEI 1.060/50, ARTS. 4º E 5º. ENUNCIADO N. 7, SÚMULA/STJ.
VALORAÇÃO DA PROVA PRECEDENTE DA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao
juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5°). II - ... III - Gratuidade indeferida a
engenheiro residente em Petrópolis que teria celebrado vultoso contrato com o recorrido.” (STJ - 4ª Turma - AgRg no Agravo de
instrumento n° 216.921/RJ - Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - julgado em 21/03/2000 - DJ de 15/05/2000)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPRÓVIDO .1- Dispõe art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do
benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elida por prova em contrário.
2- Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do
estado de miserabilidade, afim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes
jurisprudenciais. 3- Agravo regimental que se nega provimento.” (STJ - 1ª Turma - AgRg nos Edcl no Agravo de Instrumento
nº 664.435/SP - Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - julgado em 21/06/2005 - DJ de 01/07/2005).” “ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS - Alegação que depende de prova. Inexistência de provas
da alegada hipossuficiência financeira. Recurso não provido.” (TJSP - 22ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento
nº 2021150-81.2015.8.26.0000 - Relator Roberto Mac Cracken - votação unânime - julgado em 26/02/2015) “Indenização por
danos materiais e morais. Benefício de gratuidade de justiça indeferido. Acerto. Agravantes possuem rendas e valores que,
em princípio, fazem presumir não se tratar de pessoas pobres. Ausência de comprovação objetiva da alegada necessidade.
Agravo desprovido.” (TJSP - 4ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2016903-57.2015.8.26.0000 - Relator
Natan Zelinschi de Arruda - votação unânime - julgado em 26/02/2015) “Ação de indenização por danos materiais e morais Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita - Ausência de demonstração da situação de miserabilidade
dos agravantes Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº
2010214-94.2015.8.26.0000 - Relatora Marcia Dalla Déa Barone - votação unânime - julgado em 02/03/2015) Não bastasse
tal afirmação, tem-se, ainda, que o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal expressamente prevê que qualquer renúncia de
natureza fiscal deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro. Além disso, a aceitação irrestrita
de pedidos de assistência judiciária com base na mera declaração subverte totalmente o sistema, além de causar inúmeros
prejuízos. O Estado deixa de ser compensado pelo custo que a atividade judicial representa. O Procurador adverso é subtraído
do direito às verbas sucumbenciais em caso de improcedência da ação, direito que lhe é garantido por lei. Finalmente, toda
a estrutura judiciária perde, pois a isenção desmedida incentiva a multiplicação de recursos protelatórios, indiscutivelmente o
maior instrumento de letargia da prestação jurisdicional. Não se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

505

Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. Ante o exposto, concedo à viúva e herdeiras o prazo de dez dias,
para que emendem a inicial, nos termos dos artigos 282 e 283, do Código de Processo Civil, comprovando que fazem jus
aos benefícios da assistência judiciária (nos termos da Lei 1.060/50), trazendo documentos que entender plausíveis (folha de
pagamento, declaração de imposto de renda, extrato de benefício previdenciário etc), sob pena de indeferimento da gratuidade.
No mesmo prazo, promovam as herdeiras-filhas a juntada da declaração pessoal de seu estado de pobreza, na forma e sob as
penas da lei (art. 4º da Lei nº 1.060/50), ou procuração conferindo ao seu defensor poder especial para declarar tal situação em
seu nome. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de 2015. - ADV: DULCI MARI RIATO SIMÕES ARAUJO (OAB 170280/SP)
Processo 1000626-72.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E.S.X. - M.O.X. - Designo o dia 12 de
FEVEREIRO de 2016, às 15:15 horas, para realização de audiência junto ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o requerido e
intime-se a autora para que compareçam à audiência designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer
pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará em extinção e arquivamento dos autos. Não havendo
acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e
requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da
audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal,
cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 15 de dezembro de 2015. - ADV: CLÁUDIA MARIA DE
DEUS BORGES CAGLIARI (OAB 183820/SP)
Processo 1000629-27.2015.8.26.0326 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.L.A.Q. - C.S. Proceda-se pelo rito ordinário. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se para contestação no prazo de quinze dias. Vindo
a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC) e/
ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar sobre ela em dez dias.
Após, manifeste-se o Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: RODRIGO QUEIROZ RIBEIRO
(OAB 263228/SP)
Processo 1000637-04.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.V.G.S. - F.V.B.S. - 1 - Segundo
a inicial, o requerido tem vinculo empregatício com registro e vencimento certo, e, portanto, fixo os alimentos provisórios em
25% dos vencimentos líquidos, inclusive sobre 13º Salário. Oficie-se para desconto dos alimentos, caso conste dos autos o
endereço da empregadora e o número de conta bancária. Em caso negativo, informe o(a) autor(a) em dez dias o necessário. No
caso de recebimento de benefício previdenciário ou Seguro-Desemprego, oficie-se para desconto do valor líquido. Na hipótese
de desemprego, considerando que o requerido não pode se escusar da obrigação de prestar alimentos, fixo os alimentos
provisórios em 30% do Salário Mínimo Federal. O vencimento dos alimentos será todo dia 10 do mês subsequente. 2 - Designo
o dia 19 de FEVEREIRO de 2016, às 10:00 horas, para realização de audiência junto ao Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o
requerido e intime-se a autora para que compareçam à audiência designada, onde será tentada a conciliação. As partes deverão
comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) importará no arquivamento dos autos (art. 7º da Lei de
Alimentos nº 5.478/68). Não havendo acordo na audiência, o requerido poderá apresentar contestação escrita, por intermédio
de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras provas, tudo no prazo de quinze dias, que começará a
fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo necessidade, será designada posteriormente audiência
para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente apresentado. Intimem-se. Lucelia, 17 de dezembro de
2015. - ADV: AGDA FRANCISCO DE LIMA (OAB 334978/SP)
Processo 1000637-04.2015.8.26.0326 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.V.G.S. - F.V.B.S. - Assiste razão
a serventia em sua informação retro. Efetivamente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não foi apreciado.
Assim, diante da declaração de pobreza e documentos apresentados, concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita.
Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: AGDA FRANCISCO DE LIMA (OAB 334978/SP)
Processo 1000642-26.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - O.J.N. - L.P.V.
- Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de três
(3) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% (dez porcento) sobre o valor em execução (CPC,
art. 20, § 3º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo
supramencionado (CPC, art. 652-A, § único), assegurada a possibilidade de alteração, “secundum eventum litis”, no julgamento
dos eventuais embargos à execução. Advirta-se a parte executada que eventual insucesso na concreta tentativa de localização
do devedor deverá ser certificado (CPC, art. 652, § 5º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto “ex officio”, na
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de três (3) dias para pagamento e
de quinze (15) dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pela parte executada, o Oficial de Justiça
procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma
oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará
o executado para, no prazo de cinco (5) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados
os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor
enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, inciso IV). É defeso ao Oficial
de Justiça devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá
apresentar defesa no prazo de quinze (15) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição
de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o
devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, § único). O reconhecimento
do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para
oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até seis (6) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intimem-se. Lucelia, 08 de
janeiro de 2016. - ADV: SIDERLEY GODOY JUNIOR (OAB 133107/SP)
Processo 1000643-11.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - O.J.N. - L.P.V. Cite-se a parte executada na forma prevista pelo artigo 733 do CPC, para que no prazo de três (3) dias pague o débito, prove
que já pagou ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Ocorrendo depósito para pagamento no prazo legal, intime-se a parte
exequente para que se manifeste em cinco dias sobre a extinção ou o prosseguimento, fazendo-se o mesmo caso não ocorra
nem pagamento e nem justificativa. Havendo apresentação de justificativa, intime-se a parte exequente para que sobre ela se
manifeste em cinco dias. A seguir, independentemente de novo despacho, dê-se vista ao Ministério Público. Defiro os benefícios
da justiça gratuita. Intimem-se. Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE (OAB 245643/
SP)
Processo 1000693-37.2015.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.G.B.N. A.B.N. - Cite-se a parte executada na forma prevista pelo artigo 733 do CPC, para que no prazo de três (3) dias pague o débito,
prove que já pagou ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Ocorrendo depósito para pagamento no prazo legal, intime-se a
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parte exequente para que se manifeste em cinco dias sobre a extinção ou o prosseguimento, fazendo-se o mesmo caso não
ocorra nem pagamento e nem justificativa. Havendo apresentação de justificativa, intime-se a parte exequente para que sobre
ela se manifeste em cinco dias. A seguir, independentemente de novo despacho, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se.
Lucelia, 08 de janeiro de 2016. - ADV: ARIELY CASTOR LEOPIZE (OAB 334119/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE GIMENES UEMURA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016-JEC DIGITAL.
Processo 0004017-52.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - GLÁUCIA THAIS DA SILVA - - WEBSTER WIDSON SIMÕES - MAGAZINE LUIZA S/A - - SAMSUNG ELETRÔNICA
DA AMAZÔNIA LTDA - Manifeste-se os autores no prazo de dez (10) dias acerca da informação prestada pela requerida
(fls.164/165), de que houve cumprimento do acordo, com devolução do aparelho defeituoso, sob pena de extinção. Intime-se. ADV: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 173524/RJ), KAREN
BADARO VIERO (OAB 270219/SP), MAÍRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ (OAB 222014/SP)
Processo 0004131-88.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - JULIANO VACCARI GAROZI - SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE
o pedido para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a requerida à restituição do valor de R$
575,11 (quinhentos e setenta e cinco reais, e onze centavos), corrigido monetariamente desde a data da compra, com juros
de mora a partir da citação. Com o pagamento, a propriedade do aparelho descrito na nota fiscal de compra passa a ser da
requerida, devendo a mesma, se o desejar, retirá-lo na residência do autor, até dez dias após o pagamento. Decorrido tal prazo,
o autor poderá dispor livremente do produto. Sem condenação em custas e honorários, incabíveis na espécie. A requerida,
não concordando com a sentença, poderá interpor recurso no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, mediante o
recolhimento do preparo recursal. P.R.I. - ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG), KAREN BADARO VIERO
(OAB 270219/SP)
Processo 1000040-35.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Gislaine Honorato da Silva
- - Marielda de Barros Borelli - ODAIR RODRIGUES CHAVES - - STEFANE PIRES FERREIRA CHAVES - Gislaine Honorato
da Silva - - Gislaine Honorato da Silva - - Marielda de Barros Borelli - - Marielda de Barros Borelli - Vistos. Recebo o recurso
interposto pelos requeridos (fls. 38/41), dando-se vista à parte contrária para oferecimento de contrarrazões, no prazo de dez
(10) dias. Intime-se - ADV: MARIELDA DE BARROS BORELLI (OAB 134270/SP), MURIANA CARRILHO BERNARDINELI (OAB
352683/SP), GISLAINE HONORATO DA SILVA (OAB 321917/SP)
Processo 1000056-86.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - JOSÉ GARCIA NETO - RUBENS
S. ROMA FRATINI - - MILENE RENATA BELUZZO - Conforme informação prestada na certidão do Sr. Oficial de Justiça, emitida
em 11 de setembro de 2015, a motocicleta indicada não foi encontrada na posse do executado, para que fosse efetuada a
penhora. Assim, defiro averbação de restrição junto ao RENAJUD, para transferência, caso esteja registrado em nome do
executado, pelo prazo de 90 dias, devendo a autora indicar a localização do bem em igual prazo. Intime-se - ADV: BRUNA
MONTEIRO BONASSA (OAB 345717/SP), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 1000057-71.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - JOSÉ GARCIA NETO ROBERTO VANDERLEI ALVES - Manifeste-se o autor no prazo de dez (10) dias acerca do cumprimento do acordo. Intime-se.
- ADV: BRUNA MONTEIRO BONASSA (OAB 345717/SP), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)
Processo 1000186-76.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - EDUARDO
LOPES BALSALOBRE - ME - MARIA DE JESUS DA SILVA - Ante a certidão do não pagamento voluntário (fls. 21), manifeste-se
o autor no prazo de dez (10) dias, indicando o CPF.MF da requerida. Intime-se - ADV: MURIANA CARRILHO BERNARDINELI
(OAB 66671/PR)
Processo 1000238-72.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - EDUARDO LOPES BALSALOBRE
- ME - PAULO SERGIO FABIAN - O requerido não foi localizado para citação (fls. 21). Aguarde-se indicação de seu atual
endereço por trinta (30) dias. Intime-se - ADV: MURIANA CARRILHO BERNARDINELI (OAB 66671/PR)
Processo 1000623-20.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rodrigo Aparecido Fazan JOÃO DE JESUS FACCO - - VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA FACCO - Rodrigo Aparecido Fazan - Cite-se o(a) executado(a)
para pagamento em três (03) dias e, não ocorrendo proceda-se penhora e avaliação de bens livres. Efetuada a penhora, intimese o(a) executado(a) para oferecimento de embargos no prazo de quinze (15) dias, ambos os prazos contados da intimação,
servindo cópia da presente como mandado - ADV: RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)
Processo 1000633-64.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - JOSÉ F.
AFONSO EPP - LUCIANA SILVA NOVAES - Cite-se a requerida da inicial para oferecimento de contestação no prazo de quinze
(15) dias, contados da citação/intimação, prosseguindo-se na forma da Lei 9.099/95, anotando-se que a ausência de contestação
implicará em revelia, reputando-se como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e procedência da ação. Expeça-se o
necessário - ADV: MURIANA CARRILHO BERNARDINELI (OAB 66671/PR)
Processo 1000636-19.2015.8.26.0326 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transação - JOSÉ F. AFONSO EPP BRUNA DAIANE CARLETO CAVALCANTE - Cite-se a executada para pagamento em três (03) dias e, não ocorrendo, procedaPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se penhora e avaliação de bens livres. Efetuada a penhora, intime-se a executada para oferecimento de embargos no prazo de
quinze (15) dias, contados da intimação - ADV: MURIANA CARRILHO BERNARDINELI (OAB 66671/PR)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE GIMENES UEMURA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016-jecrim digital.
Processo 0002244-69.2015.8.26.0326 - Termo Circunstanciado - Injúria - J.P. - N.B. - V.A.U. - Pág. 37: O ofendido ofertou
representação. Tornem os autos ao Ministério Público para manifestação. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
(OAB 144129/SP)
Processo 0002462-97.2015.8.26.0326 - Termo Circunstanciado - Crimes Contra a Administração da Justiça - J.P. - M.C.M.C.
- - F.M. - Vistos. Tendo em vista o parecer retro favorável do representante do Ministério Público, que adoto como razões de
decidir, determino o arquivamento deste Procedimento Criminal contra o(a) autor(a) do fato MARIA CARLA MARTINS CAMILO
(delito do artigo 349-A do Código Penal), ficando ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Proceda
as anotações e comunicações junto ao sistema, dispensando-se a intimação do autor do fato, nos termos do enunciado 105FONAJE. Ao arquivo. No mais, proceda-se a inclusão do autor do fato FABIANO MARTINS (fls. 09), extraindo-se as certidões
criminais pertinentes. - ADV: AGDA FRANCISCO DE LIMA (OAB 334978/SP)
Processo 0002462-97.2015.8.26.0326 - Termo Circunstanciado - Crimes Contra a Administração da Justiça - J.P. - M.C.M.C.
e outro - Nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, cite-se o(a) acusado(a) do teor da denúncia, encaminhando-se cópia e,
intimando-o da audiência de instrução, debates e julgamento, que fica designada para o dia 03 de fevereiro de 2016, ás 10:30
horas, no Edifício do Forum local. O Oficial de Justiça deverá cientificar o(a) acusado(a) de que deverá comparecer na audiência,
sob pena de revelia, bem como de que deverá se fazer acompanhar de advogado. Requisite-se indicação de defensor(a) e
intime-se da audiência, sendo que em caso do acusado constituir advogado, deverá ser efetuado o cancelamento. Deverá
também ser cientificado de que querendo ouvir testemunhas a seu favor, deverá trazê-las em audiência, ou requerer sejam
intimadas cinco dias antes da data designada, bem como na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal-”O Processo
seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem
motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo. Proceda-se extração das
certidões criminais pertinentes (apenas dos últimos cinco anos anteriores à data do fato, desde que haja condenação por crime
ou contravenção penal e aquelas que não constem o desfecho (arquivamento, extinção). Expeça-se o necessário, SERVINDO
CÓPIA DA PRESENTE COMO OFÍCIO E MANDADO - ADV: AGDA FRANCISCO DE LIMA (OAB 334978/SP)
Processo 0002583-28.2015.8.26.0326 - Termo Circunstanciado - Resistência - J.P. - M.A.L. e outro - A autor do fato Lucas
aceitou a proposta de transação penal e efetuou o pagamento, conforme pág. 58/60. Já o autor do fato Miguel Angelo de
Lima não possui direito à transação, por contar com condenação. (pág. 35). Ao Ministério Público para manifestação, voltando
conclusos em seguida. - ADV: ALINE PERRUD QUISSARA (OAB 348541/SP)
Processo 0002583-28.2015.8.26.0326 - Termo Circunstanciado - Resistência - J.P. - M.A.L. e outro - Vistos. Tendo o autor
do fato LUCAS EDUARDO DE LIMA cumprido a transação penal (fl. 39), JULGO EXTINTA a punibilidade do delito que lhe foi
atribuído nestes autos (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro), nos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações de praxe. Em relação ao delito previsto no artigo
329 do Código Penal atribuído a Miguel Angelo de Lima, acolho o parecer ministerial como razão de decidir e, em relação ao
referido crime, determino o arquivamento dos autos, ressalvado o disposto no artigo 18 do CPP. Quanto ao delito do artigo 331
do Código Penal, o autor do fato Miguel Angelo não faz jus a qualquer benefício da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 78 da
Lei n. 9.099/95, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 03 de fevereiro próximo futuro, às 09h45min.
Cite-se o autor do fato com as advertências legais, expedindo-se o necessário. P.R.I. - ADV: ALINE PERRUD QUISSARA (OAB
348541/SP)
Processo 1000486-38.2015.8.26.0326 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Crimes
contra a Honra - Justiça Pública - - MARIA CAMPOS DE AMORIM - CARLOS EDUARDO APARECIDO VIEIRA - Designo audiência
de reconciliação na forma do artigo 520 do Código de Processo Penal, para o dia 28 de janeiro de 2016, ás 11:00 horas, no
Edifício do Forum local, servindo cópia da presente como mandado - ADV: EDSON LUIS PASCHOALOTTO (OAB 156928/SP)

MACATUBA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 18/12/2015
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000492-24.2015.8.26.0333
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
: Terezinha de Jesus Lorenzetti Cruzeiro
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ADVOGADO : 357474/SP - Talita Lis Ferreira
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000493-09.2015.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: João Francisco Braga
ADVOGADO : 307426/SP - Paulo Henrique de Oliveira Romani
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ADVOGADO : 247892/SP - Tiago Perezin Piffer
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 07/01/2016
PROCESSO :1000494-91.2015.8.26.0333
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.S.
ADVOGADO : 309862/SP - Marcos Cesar da Silva
REQDA
: C.S.S.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000495-76.2015.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Joao Pereira de Lima
ADVOGADO : 105181/SP - Roberval Jose Grandi
REQDO
: Andrei Jose Faioli Sacoman
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 08/01/2016
PROCESSO :1000003-50.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: José Benedito dos Santos
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000002-65.2016.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz Carlos Tiozzo
ADVOGADO : 251787/SP - Cristiano Alex Martins Romeiro
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ADVOGADO : 247892/SP - Tiago Perezin Piffer
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000004-35.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: José Carlos Franco da Silveira
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000005-20.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: José Alves da Cunha
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000006-05.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Luiz Roberto Pereira
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000007-87.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: João Palma
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO
CLASSE

:1000008-72.2016.8.26.0333
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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EXEQTE
: Anísio da Silva Brito
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000009-57.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Wanderlei Sbaraglini
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000010-42.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Yolanda Saggin Artioli
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000011-27.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Abelardo Pereira
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000012-12.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ivanilde Gomes dos Santos
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000013-94.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Lenaldo Marcelino dos Santos
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000014-79.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Irene Oliveira Leme de Morais
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000015-64.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: José Rafael Pereira
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000016-49.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria José de Souza Faria
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000017-34.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: João Ferreira de Santana
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000018-19.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: João Scola
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
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PROCESSO :1000019-04.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Zélia Alves Cunha
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000020-86.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Lázara Dolores de Assis Duarte
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000021-71.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Adão dos Santos Braz
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000022-56.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria Rosângela Vertuan
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000023-41.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria Bernadete Braz Biso
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000024-26.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Nivaldo Sutil
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000025-11.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Santina Barbosa Claudino
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000026-93.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Sérgio Antonio Pereira de Freitas
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000027-78.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Luiz Augusto Saggin
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000028-63.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Jorge Luiz Saggin
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO

:1000029-48.2016.8.26.0333
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CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria José Paschoal Tancler
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000030-33.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Michella Patrícia Alves Nunes
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000031-18.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Aparecida Salete Ronque Possebom
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000032-03.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria Marli Alves Nunes
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000033-85.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Sebastião Marcusso
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000034-70.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Bruno Tamborim
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S.a
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000012-29.2016.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luciano Jose Bettanin
REQDO
: Manuel Donizete Quadrado
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 12/01/2016
PROCESSO :1000036-40.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Sebastião Leonel da Silva
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000037-25.2016.8.26.0333
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Silvio Antonio Dare
ADVOGADO : 301283/SP - Fausto Hercos Venancio Pires
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000013-14.2016.8.26.0333
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luciano José Bettanin
REQDO
: Mauricio Lobo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Criminal
Distribuidor Criminal
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RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 07/01/2016
PROCESSO :0002026-20.2015.8.26.0333
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 123/15 - Macatuba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.L.L.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000002-82.2016.8.26.0333
CLASSE
:EXECUÇÃO DA PENA
IP
: 42/2012 - Macatuba
AUTOR
: Justiça Pública
EXECTDO
: Rogério Carlos Amorim
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 08/01/2016
PROCESSO :0000493-07.2015.8.26.0598
CLASSE
:RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES
BO : 1253/2015 - Macatuba
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.W.M.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000489-67.2015.8.26.0598
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 1359/2015 - Macatuba
AUTOR
: J.P.
RÉU : I.C.B.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000035-55.2016.8.26.0333
CLASSE
:CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR
: Justiça Pública
QUERELANTE : Ana Paula Fernandes Pimentel
QUERELADA : Camila Costa
VARA:VARA ÚNICA

MAIRIPORÃ
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MAIRIPORÃ EM 11/01/2016
PROCESSO :1000020-71.2016.8.26.0338
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Aidil Andrade Mamedov
ADVOGADO : 160110/SP - Lilian Rosa da Costa
REQDO
: Imobiliária Bicalho S/c
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000021-56.2016.8.26.0338
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: O.S.L.
ADVOGADO : 355200/SP - Milena Moreira Mecho
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1035533-78.2015.8.26.0001
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A
ADVOGADO : 147738/SP - Regina Aparecida Sevilha Seraphico
EXECTDA
: Nilceia Goncalves Filgueira Deiro dos Santos
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :1037163-72.2015.8.26.0001
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Roberto do Vale Martelli Tristão
ADVOGADO : 259725/SP - Marcio Dassie
REQDA
: Tatiane Andressa Silveira Ramos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000058-03.2016.8.26.0338
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.L.L.C.
RECLAMADO : E.B.C.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000023-26.2016.8.26.0338
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: V.M.G.
ADVOGADO : 366123/SP - Marcio Alves da Silva
EXECTDO
: M.G.G.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000024-11.2016.8.26.0338
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Albev Associação Proprietários Alpes da Cantareira e Bervely Hills
ADVOGADO : 267106/SP - Davi Grangeiro da Costa
REQDO
: Antonio Carlos de Macedo Soares
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000060-70.2016.8.26.0338
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose Luis Silva Matos
RECLAMADO : AVANTTI IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS CIMENTICIOS LTDA - ME
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000025-93.2016.8.26.0338
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Albev Associação Proprietários Alpes da Cantareira e Bervely Hills
ADVOGADO : 267106/SP - Davi Grangeiro da Costa
EXECTDO
: Antonio José da Silva Filho
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000062-40.2016.8.26.0338
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSÉ CARLOS JACOMETTO
RECLAMADO : MARIZA GOUVEIA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MAIRIPORÃ EM 11/01/2016
PROCESSO :0009297-62.2015.8.26.0048
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 8748/2015 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Lucas Alexandre Roque da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0001177-24.2015.8.26.0535
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 1239/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: W.K.B.V.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO CESAR CEOLIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO JOSÉ CANDIDO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0004241-51.2015.8.26.0338 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - J.E.O. - Controle nº
1473/2015 Vistos. Resposta à acusação às fls. 108, sem preliminares com rol de testemunhas. Não é caso de absolvição
sumária e os argumentos da defesa somente comportam apreciação em sentença, após regular dilação probatória. Designo
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 02 de março de 2016, às 13:30 horas. Adote a serventia as providências
necessárias para realização da solenidade. Int. - ADV: MARIA JOSE DA SILVA (OAB 95575/SP)
Processo 0004787-43.2014.8.26.0338 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - V.R.M. - Controle nº 1743/2014
Vistos. Ante a certidão encartada às fls. 268, solicite-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a indicação de advogado
para defesa do réu, ficando desde já nomeado o profissional indicado, que deverá ser intimado para responder à acusação no
prazo legal. A todo tempo, porém, poderá o acusado constituir advogado que substitua o defensor dativo. Cumpra-se. - ADV:
LUIZ HENRIQUE JUNQUEIRA GRESPAN E SILVA (OAB 356761/SP)

MARÍLIA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MARÍLIA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000101-02.2016.8.26.0344
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: R.R.C.
ADVOGADO : 255130/SP - Fabiana Ventura
REQDA
: A.C.B.C.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000102-84.2016.8.26.0344
CLASSE
:INVENTÁRIO
HERDEIRO
: Vinicius Vieira Euxide
ADVOGADO : 255130/SP - Fabiana Ventura
INVTANTE
: Eusi Vicente de Oliveira Encide
ADVOGADO : 255130/SP - Fabiana Ventura
INVTARDO
: Luis Carlos Euxide
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000103-69.2016.8.26.0344
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: P.C.V.
ADVOGADO : 301307/SP - Joaquim Alves de Santana
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000104-54.2016.8.26.0344
CLASSE
:RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
REQTE
: Hs Telecom Comércio Serviços e Representação de Telefonia Móvel Ltda
ADVOGADO : 130516/SP - Ana Maria Zeitel
REQDA
: Lucia Helena Alves Ottaiano Cerantola
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000105-39.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ana Maria Beloti Bonini
ADVOGADO : 68367/SP - Edvaldo Beloti
REQDO
: ‘Serasa S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000106-24.2016.8.26.0344
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: R.B.V.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: M.R.V.N.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000107-09.2016.8.26.0344
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Marcelo Marques Martins
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REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000108-91.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: L.C.S.
ADVOGADO : 22678/SP - Cesar Virgilio Scarpelli
EXECTDO
: L.R.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000109-76.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Eduardo da Silva das Neves
ADVOGADO : 345642/SP - Jean Carlos Barbi
REQDO
: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Marilia II - Spe Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000110-61.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: William de Oliveira Novaes
ADVOGADO : 367788/SP - Nathália Quatrini
REQDO
: Casaalta Construções Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000070-79.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Renato Marçal
ADVOGADO : 345642/SP - Jean Carlos Barbi
REQDO
: União Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000111-46.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Uniprime Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Médicos Profissionais da Area de Saúde e
Empresarios da Reg. Norte
ADVOGADO : 16440/PR - MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS
EXECTDO
: Paulo Cesar Ramos
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000112-31.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi
ADVOGADO : 108973/SP - Ana Rosa Marques Croce
EXECTDO
: VGB Barro Marketing Me
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1014740-59.2015.8.26.0344
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Mary Porto Franco
ADVOGADO : 153292/SP - Gustavo Porto Franco Piola
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000113-16.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi
ADVOGADO : 108973/SP - Ana Rosa Marques Croce
EXECTDO
: Gilmar Mirandinha Fernandes Me
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000114-98.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi
ADVOGADO : 108973/SP - Ana Rosa Marques Croce
EXECTDA
: Sônia Maria Rodrigues Barro
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000115-83.2016.8.26.0344
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: Gabriela Fagundes Marques
ADVOGADO : 17828PR - Caio Mario Moreira Junior
REQDO
: Triangulo Manutenção de Aeronaves Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1014846-21.2015.8.26.0344
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.S.A.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: J.C.B.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000314-25.2016.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.P.S.R.
RECLAMADO : G.M.R.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000116-68.2016.8.26.0344
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: Edina Rosa de Lima
ADVOGADO : 63690/SP - Carlos Roberto de Souza
INVTARDO
: Antônio Francisco Lima
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000117-53.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Caroline Gomes de Oliveira Marilia Me
ADVOGADO : 343085/SP - Thiago Aurichio Esposito
REQDO
: Adilson Crispim Gasbarro
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000334-16.2016.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Juliana Raquel Nunes
RECLAMADA : Lúcia Augustinho da Silva
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000118-38.2016.8.26.0344
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: Flávio Couto Perdonatte
ADVOGADO : 211992/SP - Adriana Couto Perdonatte
HERDEIRA
: Ana Carolina Santana Perdonatte
ADVOGADO : 211992/SP - Adriana Couto Perdonatte
INVTARDO
: Alcir Perdonatte
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000119-23.2016.8.26.0344
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
ADVOGADO : 292032/SP - Ibere Ricardo Januario Evangelista
REQDO
: R. A. de Oliveira Transportes ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000343-75.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Rita Ribeiro
EXECTDA
: Ângela Maria da Silva Calixto
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000120-08.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ana Paula Cury Décio
ADVOGADO : 111868/SP - Claudio Ricardo de Castro Campos
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000345-45.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Rita Ribeiro
EXECTDA
: Danielli Miranda dos Santos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000121-90.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdecir Tibas dos Santos
ADVOGADO : 111868/SP - Claudio Ricardo de Castro Campos
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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PROCESSO :1000122-75.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Frederico Gustavo Neiva Ellinger
ADVOGADO : 245649/SP - Luiz Eduardo Gaio Junior
REQDO
: José Carlos Domiciano Pereira Junior
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1010347-91.2015.8.26.0344
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Denice Donda
ADVOGADO : 294623/SP - Fernando Chrispin de Oliveira
HERDEIRA
: Dagmar Ely Donda
INVTARDA
: Sinira Pires de Almeida Donda
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000347-15.2016.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.C.V.R.
RECLAMADO : F.O.R.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000348-97.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Rita Ribeiro
EXECTDO
: Andréia da Silva Baldenebro
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000123-60.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: N.V.I.J.
ADVOGADO : 125401/SP - Alexandre Rodrigues
EXECTDO
: M.H.R.J.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000124-45.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: V.R.L.T.
ADVOGADO : 183840/SP - Elisabete Nogueira Henrique
EXECTDO
: L.A.T.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000125-30.2016.8.26.0344
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ronaldo Francisco Rodrigues
ADVOGADO : 358280/SP - Marcelo de Sousa Reis
EXECTDO
: José Claudeir de Andrade
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000126-15.2016.8.26.0344
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 172006/SP - Marco Antonio Baroni Gianvecchio
EMBARGDA : Dejanira Rodrigues Ferreira
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000096-77.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Suellen Rita Souza Leite
ADVOGADO : 306938/SP - Rafael Maçano Pardo
REQDO
: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Marilia III - Spe Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000127-97.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cássio Rogério de Castro Cardoso
ADVOGADO : 233875/SP - Ednei Felisberto
REQDO
: Marka Veículos Ltda.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000129-67.2016.8.26.0344
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: C.E.S.F.
: 358561/SP - Thais Moraes da Silva
: M.H.S.
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VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000352-37.2016.8.26.0344
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : I.M.O.L.
RECLAMADO : L.C.L.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000130-52.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vítor Leandro Cassaro Alves Simões
ADVOGADO : 205351/SP - Valci Mendes de Oliveira
REQDO
: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000132-22.2016.8.26.0344
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: José Lúcio de Souza
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000133-07.2016.8.26.0344
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Ulysses Kunihide Matsuo
ADVOGADO : 269463/SP - Cleomara Cardoso de Siqueira
REQDO
: João Aparecido Gomes
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000134-89.2016.8.26.0344
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Luiz Carlos de Oliveira
ADVOGADO : 370554SP - Gilberto Ruiz dos Santos Júnior
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000128-82.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sueli de Oliveira dos Santos
ADVOGADO : 262640/SP - Fernando Felix Ferreira
REQDO
: MRV Engenharia e Participações S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000135-74.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maurício da Silva Biaggis
ADVOGADO : 345642/SP - Jean Carlos Barbi
REQDO
: Sistema Fácil - Incorporadora Imobiliária Marília III - SPE Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000136-59.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maurício da Silva Biaggis
ADVOGADO : 345642/SP - Jean Carlos Barbi
REQDO
: J.C. Galanti Imobiliária ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000131-37.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jefferson Redondo Moreira
ADVOGADO : 343085/SP - Thiago Aurichio Esposito
REQDO
: José Roberto Degrossi
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000137-44.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Leandro Martins Gennari
ADVOGADO : 345642/SP - Jean Carlos Barbi
REQDO
: União Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000138-29.2016.8.26.0344
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Caio Vinícius Scioli
: 237271/SP - Estevan Luis Bertacini Marino
: Lorencetti Santos A. G. Ltda
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VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000139-14.2016.8.26.0344
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ariston Simão Rodrigues
ADVOGADO : 197839/SP - Luiz Henrique Santos Pimentel
REQDO
: ‘’Prefeitura Municipal de Marilia
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ERNANI DESCO FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO CRISTOVAM ALVES RUIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000040-77.1987.8.26.0344 (344.01.1987.000040) - Execução de Título Extrajudicial - Elzio Pereira de Mello
Junior - - Adilson Lofiego - Manuel Garcia Filho - Fica o(a) Dr(a). CARLOS ROBERTO GONÇALVES, intimado(a) a devolver, no
prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob
pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: EVA MACIEL (OAB 49776/
SP)
Processo 0001021-86.1999.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - CARLA
ANDREA COLABONO PEREIRA - - VICTOR LIANO MATTOS - - VIVIANE LIANO BERTOZZI - - ALINE LIANO MATTOS Associacao do Video Popular Comunitaria de Marilia - Fica o(a) Dr(a). MARCELO JOSE FORIN, intimado(a) a devolver, no
prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob
pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: MARCELO JOSE FORIN
(OAB 128810/SP)
Processo 0001369-21.2010.8.26.0344 (344.01.2010.001369) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Plex Vidros
Temperados Ltda Epp - Castro & Filho Vidraçaria Ltda Me - Fica o(a) Dr(a). RODOLFO SFERRI MENEGHELLO, intimado(a) a
devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução
esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: RODOLFO
SFERRI MENEGHELLO (OAB 228762/SP)
Processo 0001592-03.2012.8.26.0344 (344.01.2012.001592) - Monitória - Cheque - Sueli Aparecida Jacomini - Gláucia Miriam
Maruyama - Fica o(a) Dr(a). ANA CAROLINA RUBI ORLANDO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo
retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos
autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB 136587/SP)
Processo 0001643-97.2001.8.26.0344 (344.01.2001.001643) - Procedimento Ordinário - Amancio Padilha - Arnaldo Alves
de Freitas - Fica o(a) Dr(a). CARLOS ROBERTO GONÇALVES, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo
retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos
autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: EVA MACIEL (OAB 49776/SP)
Processo 0003259-20.1995.8.26.0344 (344.01.1995.003259) - Separação Consensual - Dissolução - M.J.R.M. - - J.A.M. - J.
- Fica o(a) Dr(a). LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado
com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e
comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS (OAB 320175/SP)
Processo 0004055-93.2004.8.26.0344 (344.01.2004.004055) - Separação Litigiosa - Dissolução - F.A.R.A. - E.A. - Fica
o(a) Dr(a). VALDINEIA APARECIDA BARBOSA PIEDADE, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado
com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e
comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: ANTONIO CARLOS DE GOES (OAB 111272/SP)
Processo 0004436-96.2007.8.26.0344/01 (034.42.0070.004436/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Icaro Marchetti - - Severino Canezin - Fazenda Pública do Municipio de Marília - Fica o(a) Dr(a). PAULO ROBERTO
MARCHETTI, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontrase com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências
cabíveis. - ADV: PAULO ROBERTO MARCHETTI (OAB 171953/SP)
Processo 0005646-17.2009.8.26.0344 (344.01.2009.005646) - Procedimento Sumário - Arthur Ferreira da Silva - Banco
Nossa Caixa Sa - Fica o(a) Dr(a). MARCO AURÉLIO FERREIRA FRAGOSO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas,
o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e
apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: MARCO AURELIO FERREIRA FRAGOSO
(OAB 187850/SP)
Processo 0005947-22.2013.8.26.0344 (034.42.0130.005947) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Thárcio
Foglieni - Áurea Maria do Valle Sampaio Vidal e outros - Fica o(a) Dr(a). CÉSAR ALESSANDRE IATECOLA, intimado(a) a
devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução
esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: CESAR
ALESSANDRE IATECOLA (OAB 126988/SP)
Processo 0006196-12.2009.8.26.0344 (344.01.2009.006196) - Procedimento Ordinário - Sidnei Pereira Ferreira - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Fica o(a) Dr(a). VAGNER RICARDO HORIO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas,
o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e
apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/
SP)
Processo 0006556-64.1997.8.26.0344 (344.01.1997.006556) - Procedimento Ordinário - Espolio de Lucia Apparecida
Sposito Raineri - - Paulo Roberto Raineri - - Lais Machado Tapias Raineri - - Lais Cristina Raineri Ancine - - Denise Maria Raineri
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Ferreira - - Romano Wagner Cameschi Ferreira - - Osney Jose Cavalari Ancine - - Gisele Sposito Raineri - - Regina Lucia Raineri
- Silvio Carlos da Silva - - Rosangela Costardi Borghetti da Silva - Fazenda Pública do Município de Marília - Dirceu Bastazini
- Luciano dos Santos - Dirceu Bastazini e outros - Fica o(a) Dr(a). LUCIANO DOS SANTOS, intimado(a) a devolver, no prazo
de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena
de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: LUCIANO DOS SANTOS (OAB
292806/SP)
Processo 0006794-63.2009.8.26.0344 (344.01.2009.006794) - Procedimento Sumário - Celso Aparecido Rosa - - Espólio
de Antônio Sérgio de Lucchi - Prefeitura Municipal de Marília - Fica o(a) Dr(a). MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA,
intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo
de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV:
MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP)
Processo 0007376-73.2003.8.26.0344 (344.01.2003.007376) - Cumprimento de sentença - Anivaldo da Graca Rossato Maria Francisca Salles Penteado Leite - - Luiz Lara Leite - - Maria Lucia Lourenco Lara Leite - Fica o(a) Dr(a). VANESSA
STROWIRZKI GOTO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual
encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as
providências cabíveis. - ADV: VANESSA STROWITZKI GOTO (OAB 210009/SP)
Processo 0007451-15.2003.8.26.0344 (344.01.2003.007451) - Execução de Título Extrajudicial - Shigueo Miyakawa - Jose
Augusto Valente Goncalves - - Claudio Pittol - - Celia Maria Francoes Pittol - Fica o(a) Dr(a). LUIZ LARA LEITE, intimado(a) a
devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução
esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: LUIZ LARA
LEITE (OAB 58877/SP)
Processo 0008042-98.2008.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica - Osmarina das
Dores da Silva - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Fica o(a) Dr(a). RAQUEL CRISTINA CRUZ PEREIRA, intimado(a)
a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de
devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV:
CELSO SIMOES VINHAS (OAB 23835/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), CASSIANO
BITTENCOURT SIQUEIRA (OAB 120653/SP)
Processo 0008139-06.2005.8.26.0344 (344.01.2005.008139) - Monitória - Cheque - Carlos Henrique Paleari Varjao Vidracaria Opcoes Vidros de Marilia Ltda Me - Fica o(a) Dr(a). WILSON DE MELLO CAPPIA, intimado(a) a devolver, no prazo de
24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de
busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB
131826/SP)
Processo 0009509-83.2006.8.26.0344 (344.01.2006.009509) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - B.C.F. - R.C.F. - Fica
o(a) Dr(a). MÁRCIO AUGUSTO BORDINHON NOGUEIRA DE MORAES, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas,
o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e
apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: MARCIO AUGUSTO BORDINHON NOGUEIRA
DE MORAES (OAB 312390/SP)
Processo 0010012-31.2011.8.26.0344 (344.01.2011.010012) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação
- Maria Cristina Gama - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Fica o(a)
Dr(a). ROBERTO SABINO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o
qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as
providências cabíveis. - ADV: ROBERTO SABINO (OAB 65329/SP)
Processo 0010028-58.2006.8.26.0344 (344.01.2006.010028) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução M.S.B. - L.A.F. - Fica o(a) Dr(a). WILSON EUGENIO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado
com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e
comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: WILSON EUGENIO (OAB 77621/SP)
Processo 0011989-58.2011.8.26.0344 (344.01.2011.011989) - Procedimento Sumário - Odair Miranda Pereira - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Fica o(a) Dr(a). PAULO ROBERTO MARCHETTI, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00
horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca
e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: PAULO ROBERTO MARCHETTI (OAB
171953/SP)
Processo 0012312-34.2009.8.26.0344 (344.01.2009.012312) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Juliana
Marques de Oliveira - Banco Santander Banespa Asset Management Ltda - Fica o(a) Dr(a). ANA CAROLINA MACENO VILLARES
DELPHINO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontrase com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências
cabíveis. - ADV: CINTIA MARIA TRAD (OAB 155794/SP)
Processo 0012502-70.2004.8.26.0344 (344.01.2004.012502) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Silvio Agnaldo
Mendonca - Marcio Goncalves - Fica o(a) Dr(a). DORILU SIRLEI SILVA GOMES, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00
horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca
e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: DORILU SIRLEI SILVA GOMES (OAB
174180/SP)
Processo 0013841-83.2012.8.26.0344 (344.01.2012.013841) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público
do Estado de São Paulo - Pedro Costa Ribeiro Restaurante Me - Fica o(a) Dr(a). MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BORGES,
intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo
de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV:
MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BORGES (OAB 257708/SP)
Processo 0014103-04.2010.8.26.0344 (344.01.2010.014103) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Alessandra
Cristina Attílio - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Esp Cdhu - Fica o(a) Dr(a). ROBERTO SABINO,
intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo
de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV:
ROBERTO SABINO (OAB 65329/SP)
Processo 0017479-90.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017479) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Milton Bueno - Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico - Fica o(a) Dr(a). LIVIO MIGUEL, intimado(a) a devolver,
no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado,
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sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: LIVIO MIGUEL (OAB
218536/SP)
Processo 0018077-20.2008.8.26.0344 (344.01.2008.018077) - Procedimento Ordinário - Sidney Rocha Andrade - Banco
Santander Sa - Fica o(a) Dr(a). JAIRO FLORENCIO CARVALHO FILHO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas,
o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e
apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: JAIRO FLORENCIO CARVALHO FILHO (OAB
205892/SP)
Processo 0018356-35.2010.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cintia Maria
Trad - Banco Santander Sa - Cintia Maria Trad e outros - Fica o(a) Dr(a). CINTIA MARIA TRAD, intimado(a) a devolver, no
prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob
pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: CINTIA MARIA TRAD (OAB
155794/SP)
Processo 0018938-06.2008.8.26.0344 (344.01.2008.018938) - Procedimento Ordinário - Habitação - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Roseli Bonfim Santos Ferraz - - Heitor Gelaim Ferraz
- Fica o(a) Dr(a). RICARDO HATORI, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste
Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à
OAB para as providências cabíveis. - ADV: RICARDO HATORI (OAB 150321/SP)
Processo 0019086-17.2008.8.26.0344 (344.01.2008.019086) - Procedimento Sumário - Ângelo Roberto Martinhon e outros
- Prefeitura Municipal de Marília - Fica o(a) Dr(a). MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA, intimado(a) a devolver, no prazo
de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena
de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: MARIA REGINA APARECIDA
BORBA SILVA (OAB 138261/SP)
Processo 0019429-08.2011.8.26.0344 (344.01.2011.019429) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Renato Soares Figueiredo - - Maria Cristina Cavicchioli Borguetti Figueiredo - Heraldo Batistetti Furlanetto - - Fernanda Figlia
Di Fiore Furlanetto - Fica o(a) Dr(a). MARCOS MATEUS ALVES, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo
retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos
autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: MARCOS MATEUS ALVES (OAB 170521/SP)
Processo 0019733-70.2012.8.26.0344 (344.01.2012.019733) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Instituição
Mariliense de Educação e Cultura Sc Ltda - Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus do Estado de São Paulo - Fica
o(a) Dr(a). DANIEL MARTINS DE SANTANA, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga
deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação
à OAB para as providências cabíveis. - ADV: DANIEL MARTINS DE SANT ANA (OAB 253232/SP)
Processo 0019834-78.2010.8.26.0344 (344.01.2010.019834) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - José Ferro
- Espólio de Alcebíades Emidio da Silva - Fica o(a) Dr(a). ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, intimado(a) a devolver,
no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado,
sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: ANTONIO GARCIA DE
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 127619/SP), LUCIANA CALDAS GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 142325/SP)
Processo 0019950-45.2014.8.26.0344 (processo principal 0010905-22.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - EMPRESA CIRCULAR DE MARILIA LTDA - Fica o(a) Dr(a). PATRÍCIA LOURENÇO DIAS FERRO
CABELLO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se
com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências
cabíveis. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), JOSE ALBERTO DA COSTA VILLAR (OAB 79402/SP)
Processo 0020217-85.2012.8.26.0344/01 (034.42.0120.020217/1) - Cumprimento de sentença - Dorilu Sirlei Silva Gomes
- Sérgio Aparecido Rosa - Fica o(a) Dr(a). DORILU SIRLEI SILVA GOMES, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas,
o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e
apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: DORILU SIRLEI SILVA GOMES (OAB 174180/
SP)
Processo 0020584-56.2005.8.26.0344 (344.01.2005.020584) - Arrolamento de Bens - Susy Mary Munhoz Martinez - Orlando
Martinez - Fica o(a) Dr(a). FABIANO GIROTO DA SILVA, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado
com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e
comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: FABIANO GIROTO DA SILVA (OAB 200060/SP)
Processo 0020982-27.2010.8.26.0344 (344.01.2010.020982) - Procedimento Sumário - Nadir José da Silva - Banco do
Brasil Sa - Fica o(a) Dr(a). ANA CAROLINA MACENO VILLARES DELPHINO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas,
o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e
apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: ANA CAROLINA MACENO VILLARES
DELPHINO (OAB 161420/SP)
Processo 0021351-16.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Sucumbência - Luiz Cavalcante - Cacilda Brisote
- Fica o(a) Dr(a). CÉSAR ALESSANDRE IATECOLA, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado
com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e
comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: CESAR ALESSANDRE IATECOLA (OAB 126988/SP)
Processo 0021464-14.2006.8.26.0344 (344.01.2006.021464) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.A.B.S. - A.M.B.S. Fica o(a) Dr(a). SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com
carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e
comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN (OAB 122569/SP)
Processo 0025559-87.2006.8.26.0344 (344.01.2006.025559) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.A.B.S. - A.M.B.S. Fica o(a) Dr(a). SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com
carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e
comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN (OAB 122569/SP)
Processo 0026052-54.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Maria Cristina Lupo Curi - Fábio Antônio
Fregonesi - Fica o(a) Dr(a). CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo
retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos
autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)
Processo 0027076-54.2011.8.26.0344 (344.01.2011.027076) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Seiriu
Akutagawa - Fausto Garcia Crespo - Fica o(a) Dr(a). VANESSA STROWITZKI GOTO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00
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horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca
e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: VANESSA STROWITZKI GOTO (OAB
210009/SP)
Processo 0028207-69.2008.8.26.0344 (344.01.2008.028207) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Natal
Chicarelli Rodrigues - Prefeitura Municipal de Marília - Fica o(a) Dr(a). MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA, intimado(a)
a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução
esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: CARLOS
EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/SP)
Processo 0028918-06.2010.8.26.0344 (344.01.2010.028918) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais Associação dos Proprietários e Moradores de Chácaras Bela Vista I e Ii - Marco Antônio Cecoline Perez - Fica o(a) Dr(a).
VALTER LANZA NETO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual
encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as
providências cabíveis. - ADV: VALTER LANZA NETO (OAB 278150/SP)
Processo 0029903-43.2008.8.26.0344 (344.01.2008.029903) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Locus
Administradora de Bens Sc Ltda - Fábio Castro de Pádua - - Telma Maria Barion Castro de Pádua - Fica o(a) Dr(a). THAIS
LOPES FRANCO, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual
encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as
providências cabíveis. - ADV: MARLI EMIKO FERRARI OKASAKO (OAB 114096/SP)
Processo 0032863-40.2006.8.26.0344 (344.01.2006.032863) - Procedimento Ordinário - Silas Barbosa Mesquita - Josiane
Cantarin de Jesus Filadelfo - - Maria Lúcia de Jesus - Fica o(a) Dr(a). PRISCILA MARIA CAPPUTTI ORTEGA, intimado(a) a
devolver, no prazo de 24:00 horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução
esgotado, sob pena de busca e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: JOÃO
BATISTA CAPPUTTI (OAB 168921/SP)
Processo 0033097-46.2011.8.26.0344 (344.01.2009.021878/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco do Brasil Sa - Libânio da Conceição Farinha - - Márcia Marques Farinha - - Office Brasil Comercial Ltda
Me - Silvana Nascimento de Souza - Fica o(a) Dr(a). NESSANDO SANTOS ASSIS, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00
horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca
e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: NESSANDO SANTOS ASSIS (OAB 167638/
SP)
Processo 2050006-77.1984.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Júlio Jaques - Instituto Nacional
de Previdência Social - INPS - Fica o(a) Dr(a). LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS, intimado(a) a devolver, no prazo de 24:00
horas, o processo retirado com carga deste Cartório, o qual encontra-se com prazo de devolução esgotado, sob pena de busca
e apreensão dos autos e comunicação à OAB para as providências cabíveis. - ADV: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS
(OAB 320175/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SAMIR DANCUART OMAR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELEN VIVIANE MESSIAS BARBOZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2016
Processo 0011779-65.2015.8.26.0344 (processo principal 1003823-78.2015.8.26) - Exceção de Incompetência - Rescisão
do contrato e devolução do dinheiro - Lecom Tecnologia S/A - SPSP - Sistema de Prestação de Serviços Padronizados Ltda Vistos. Fls. 88/90: Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. Intime-se. - ADV: MIRELE QUEIROZ
JANUARIO PETTINATI (OAB 131447/SP), GUILHERME BOMPEAN FONTANA (OAB 241201/SP), AMANDA TEIXEIRA PRADO
(OAB 331213/SP)
Processo 0022102-32.2015.8.26.0344 (processo principal 1006169-02.2015.8.26) - Incidente de Falsidade - Locação de
Imóvel - Thiago da Silva Domingos - Leslie Mayumi Kawano - Vistos. Fls. 63: Ciente. Recebo o incidente de falsidade. Suspendo
os autos principais n° 1006169-02.2015.8.26.0344, com fulcro no artigo 394 do CPC. Anote-se. Manifeste-se a ora requerida,
nos termos do artigo 392 do CPC. Consigne-se que o pedido de assistência judiciária pleiteado pelo ora requerente Thiago
será analisado nos autos principais. Intime-se. - ADV: GUSTAVO DE ALMEIDA SOUZA (OAB 202111/SP), GIOVANA BENEDITA
JÁBER ROSSINI (OAB 165563/SP), GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO
(OAB 199291/SP)
Processo 1000471-15.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - JAVEP - Veículos Peças e Serviços
Ltda. - ANTONIO CARLOS GUILHERME DE SOUZA VIEIRA - Vistos. Fls. 70/72: Considerando que não houve impugnação à
penhora, defiro o levantamento pretendido. Expeça-se mandado de levantamento em favor da exequente referente ao depósito
de fls. 48, observando-se o patrono indicado às fls. 70, item 1. Com relação ao pedido do item 2 de fls. 70, comprove a
exequente o recolhimento das custas devidas, no prazo de 5 dias. Após, tornem os autos conclusos para análise. No silêncio,
intime-se para fins de extinção, nos termos do § 1º, inciso III do artigo 267 do CPC. Intime-se. - ADV: FERNANDO AUGUSTO DE
NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP), DANIEL FELIPE MURGO GIROTO (OAB 286077/SP)
Processo 1000474-67.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - CONSTRUTORA PAULO
JUNIOR LTDA - ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A - Vistos. Fls. 139/140 e fls. 141. Considerando que o exequente apresentou
as petições corretamente nos autos em apenso, aguarde-se a determinação de arquivamento naqueles, oportunamente
arquivem-se estes autos. Intime-se. - ADV: MIRELE QUEIROZ JANUARIO PETTINATI (OAB 131447/SP), VIVYANNE PATRICIO
(OAB 91867/SP)
Processo 1001131-09.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - SILVIO PORFIRIO - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos Intime-se novamente o instituto-réu para comprovação do depósito da
diferença dos honorários periciais (fl. 86), tendo em vista que o documento de fls. 87 não indica o efetivo depósito em conta
judicial à disposição deste Juízo para que ocorra, oportunamente, o repasse ao Sr. Perito. Int. - ADV: CLARICE DOMINGOS DA
SILVA (OAB 263352/SP)
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Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

523

Processo 1001355-44.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Márcia Regina dos Santos Camargo - Eldo
César de Paula - Vistos. Considerando que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido
de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição (fls.
55), apesar da ausência de comunicação do efeito suspensivo ao recurso (fls. 84), aguarde-se a comunicação do julgamento
final do agravo de instrumento. Intime-se. - ADV: CILENE MAIA RABELO (OAB 318927/SP)
Processo 1001360-03.2014.8.26.0344 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Clarice Domingos da Silva - Valéria Gulim
Damaceno - Clarice Domingos da Silva - Vistos. Diante da apresentação dos documentos de fls. 288/295, oficie-se novamente
ao 2º CRI da Comarca de Marília para a verificação determinada à fl. 215. Intime-se. - ADV: ELOISA MAXIMIANO GOTO (OAB
229804/SP), CLARICE DOMINGOS DA SILVA (OAB 263352/SP), ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 127619/SP),
LUCIANA CALDAS GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 142325/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP)
Processo 1001993-14.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FABIO MILLER GUELFI
PINTO - Liberty Seguros S/A - Vistos. Considerando a duplicidade de peças (fls. 292/297 e 298/303), torno sem efeito a petição
de fls. 298/303. Regularize a serventia. Fls. 292/297: Analisados os autos, constata-se que a decisão de fls. 289 determinou
à requerida a transferência do veículo de placas FFF-5558 para seu nome, no prazo de 30 dias, sob pena de fixação de
multa. Contudo, a requerida limitou-se a afirmar que está impossibilitada de cumprir com tal obrigação tendo em vista que o
veículo encontra-se baixado no Detran-SC como sucata. Todavia, de acordo com o ofício do Detran-SC de fls. 170/179, bem
como o quanto exaustivamente determinado nestes autos (fls. 273, 284 e 289), a requerida deve fornecer ao DETRAN-SC a
documentação necessária para a transferência do veículo, e não simplesmente requerer a transferência sem a apresentação
dos documentos necessários. Assim, determino que a requerida apresente ao Detran-SC todos os documentos solicitados para
transferência do veículo que estão “destacados” no documento de fls. 179, quais sejam, CRV, cópia do ofício expedido nestes
autos, CNPJ e cópia autenticada do Contrato Social (da requerida), comprovante de residência (de endereço) em nome da
requerida (“comprador”), além de vistoria no salvado, conforme se extrai dos documentos de fls. 170 e 171, no prazo de 30 dias.
Fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da obrigação, limitada a 30 dias. Consignando-se que
a incidência da multa terá início 30 dias após a intimação pessoal de representante legal da requerida. Assim, expeça-se carta
precatória para intimação da requerida acerca da presente decisão, cabendo à requerente sua impressão, instrução com as
peças necessárias e comprovação da distribuição no prazo de 20 dias, contados da intimação da disponibilização da precatória
nos autos. Necessária a intimação da requerida por carta precatória a teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “A
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer”. Consigne-se que a incidência da multa poderá ser revista diante de negativa do Detran-SC em efetuar
a transferência do veículo para o nome da requerida, mesmo com a apresentação dos documentos solicitados, o que deve
ser devidamente comprovado nos autos. Intime-se. - ADV: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP), GUILHERME
BERTINI GOES (OAB 241609/SP)
Processo 1001993-14.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FABIO MILLER GUELFI
PINTO - Liberty Seguros S/A - carta precatória disponível para impressão e remessa. - ADV: GUILHERME BERTINI GOES (OAB
241609/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)
Processo 1002537-65.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ceramica Clube - Ana
Claudia Tomazela Lavagnini - Vistos. Fls. 164/178. Diante da devolução da carta precatória com o depoimento pessoal do
representante legal da requerente (fls. 177), designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 03 de março
de 2016, às 14.00 horas, para o depoimento pessoal da requerida, nos termos da decisão de fls. 148. Recolhida a diligência,
expeça-se mandado de intimação. Intime-se. - ADV: MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP), ALEXANDRE SALA (OAB
312805/SP)
Processo 1003264-24.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - Nilton Romualdo - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Vistos. Fls. 177: Defiro o levantamento pretendido. Expeça-se mandado de levantamento em
favor do requerente em relação ao depósito de fls. 175, observando-se a patrona indicada às fls. 177. Regularizados, arquivemse os autos. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)
Processo 1003383-19.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução - Banco Bradesco SA - SERGIO MARCOS GERLACK - Vistos. Fls. 01/02. Fixo os honorários advocatícios nesta fase
em 10% do valor da execução, os quais somente incidirão depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos
da súmula 517, do STJ. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para pagamento do débito
apurado nas fls. 03 (R$ 2.000,00), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de
10% sobre o valor devido e dos honorários ora fixados. Outrossim, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta
ao executado, deverá o exequente, no prazo de cinco dias, apresentar o cálculo discriminado e atualizado do débito, com a
inclusão da multa e dos honorários advocatícios supra mencionados, prosseguindo a execução com a necessária indicação
de bens passíveis de penhora. No silêncio, intime-se para fim de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Intime-se. - ADV: NEIDE
SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK (OAB 169650/SP)
Processo 1003691-55.2014.8.26.0344 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ÁLVARO FERRAZ DE
FREITAS - MARA FERRAZ DE FREITAS - Vistos. Fls. 158/159: Primeiramente, apresente o exequente memória atualizada e
discriminada do débito, no prazo de 5 dias. Após, tornem os autos conclusos para análise da petição de fls. 158/159. No silêncio,
intime-se para fins de extinção, nos termos do parágrafo primeiro, inciso III, artigo 267, do CPC. Intime-se. - ADV: CELSO
TAVARES DE LIMA (OAB 175266/SP), ELAINI LUVISARI GARCIA (OAB 133161/SP)
Processo 1003860-42.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sueli Salvático da Silva - Banco
Bradesco Financiamentos SA - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão (fls. 160/162). Diante
da decisão final, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), JOSE
AUGUSTO CASARINI (OAB 111565/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP)
Processo 1004040-58.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - TIKITO S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - - CARLOS HENRIQUE BISSOLI
- Vistos. Nos termos da Instrução da ARISP, as consultas de dados e certidões de partes não beneficiárias da justiça gratuita
poderão ser realizadas pela parte interessada e estão condicionadas ao prévio recolhimento de despesas, cabendo ao exequente
tal providência mediante acesso ao sítio da ARISP na internet. Intime-se. - ADV: ALINE ANTONIAZZI VICENTINI BEVILACQUA
(OAB 167598/SP), PAULO MARCOS VELOSA (OAB 153275/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 1004040-58.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - TIKITO S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - - CARLOS HENRIQUE BISSOLI Vistos. Fls. 165/170. Para fins de homologação do acordo de fls. 165/166, regularizem as partes sua representação processual,
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devendo o banco exequente observar o quanto contido na procuração e substabelecimento de fls. 4/5 e 6/7, respectivamente.
Prazo: 05 dias. Decorrido o prazo supra sem a devida regularização, manifeste-se o exequente acerca do prosseguimento,
no mesmo prazo. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), ALINE
ANTONIAZZI VICENTINI BEVILACQUA (OAB 167598/SP), PAULO MARCOS VELOSA (OAB 153275/SP)
Processo 1004072-29.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - Roseli Melo Roque - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro Dpvat S/A - Vistos. Fls. 133: Defiro o levantamento pretendido. Expeça-se mandado de levantamento em
favor da requerente, referente ao depósito de fls. 129, observando-se a patrona indicada às fls. 133. Regularizados, arquivemse os autos. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)
Processo 1004105-53.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - José Eduardo Paes de
Oliveira - Clóvis da Silva Pedro - - Eliane Romera Dias - Vistos. Fls. 214: Ciente. A necessidade de produção de prova oral será
analisada oportunamente. No mais, tendo em vista que o requerente se comprometeu a realizar exames complementares de
Raio-X e encaminhá-los ao IMESC para conclusão do laudo pericial (fls. 203 e 207), comprove o autor o encaminhamento do
referido exame ao IMESC, no prazo de 5 dias. Intime-se. - ADV: ANA LAURA GONZALES PEDRINO BELASCO (OAB 149624/
SP), VALDIR TONIOLO (OAB 126472/SP)
Processo 1004236-91.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
SA - LRGZX Medicamentos Ltda ME - - Ricardo Zanoni - - Leandro Dias Girotto - Vistos. Fl.92. Anote-se a interposição do
agravo. Mantenho a decisão de fls. 79 por seus próprios fundamentos. Informe o exequente eventual concessão de efeito
ativo ao recurso. Caso, negativo, cumpra-se a decisão de fls. 79. Intime-se. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP),
SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP)
Processo 1004315-70.2015.8.26.0344 - Exibição - Provas - Jodair José Rodrigues - Banco Fibra S/A - Vistos. Fls. 119/126:
Diante do julgamento do agravo de instrumento, recebo o recurso de apelação interposto pelo requerente às fls. 77/89 no efeito
meramente devolutivo (artigo 520, inciso IV, do CPC). Às contrarrazões. Após, com ou sem elas, subam os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 1004317-40.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco SA
- Wanderlei Alves da Silva Me - - Wanderlei Alves da Silva - - Helder Carvalho dos Santos - Vistos. Fls. 90/91: Defiro a expedição
de Carta Precatória para fins de citação dos executados Wanderlei Alves da Silva e Wanderlei Alves da Silva ME, nos termos
da decisão de fls. 22/23, nos endereços constantes às fls. 90. Caberá ao(a) requerente/exequente providenciar a impressão
da precatória, instruí-la com as peças necessárias e comprovar a distribuição em 20 dias, contados da intimação da expedição
da carta precatória. Não comprovada a distribuição da precatória, o processo será extinto por falta de pressuposto processual
(citação) em relação aos executados não citados, o que não demandará nova intimação, nos termos do art. 267, IV, do CPC. Por
outro lado, indefiro o pedido de bloqueio dos veículos indicados pelo exequente às fls. 90, uma vez que pertencem à empresa
executada ainda não citada, conforme fls. 32/38. Consigne-se que não há nos autos nenhuma prova de que tais veículos
estão na iminência de serem alienados à terceiros. Intime-se. - ADV: LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), SILVIO
CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 1004317-40.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
SA - Wanderlei Alves da Silva Me - - Wanderlei Alves da Silva - - Helder Carvalho dos Santos - Carta precatória disponível
para impressão e remessa. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP),
LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP)
Processo 1004388-42.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Consórcio - José Alexandre de Souza dos Santos - Unilance
Administradora de Consórcios Ltda - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE
OLIVEIRA (OAB 182660/SP), SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA (OAB 185080/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 1004599-15.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Rafael Augusto Zavariza Cristofoletto
- Banco Itaucard SA - Fls. 150: Manifeste-se requerente em termos de prosseguimento do feito, tendo o vista o desarquivamento
dos autos. Prazo: 15 dias. No silêncio os autos retornarão ao arquivo. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), TANIA
MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP)
Processo 1004693-60.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Servidão - Guilherme José Franceschetti Júnior - Atacadão
Distribuição Comércio e Indústria Ltda - Vistos. Fls. 180: Expeça-se mandado de levantamento em favor do perito referente a
primeira parcela dos honorários, cujo depósito segue às fls. 133. Aguarde-se o decurso de prazo do despacho de fls. 176, que
determinou ao requerente o depósito da segunda parcela. Comprovado o depósito da segunda parcela e com a juntada do
comprovante do Banco do Brasil, expeça-se mandado de levantamento em favor do perito. Decorrido o prazo sem a devida
providência, expeça-se certidão em favor do perito para execução dos honorários devidos no valor de R$ 1.000,00. Fls. 181/193:
Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: ANTONIO ADALBERTO MARCANDELLI
(OAB 77470/SP), RODOLFO SFERRI MENEGHELLO (OAB 228762/SP)
Processo 1004864-17.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia - Roberto Stocco Eduardo Simão Júnior & Cia Ltda (Rima Móveis) - - EDUARDO SIMÃO JUNIOR - - Elisabeth Simão - Vistos. Fls. 84/103: Requer
o exequente seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada para que a execução prossiga também contra
os sócios. O exequente apresentou às fls. 91/94 a ficha cadastral da JUCESP, bem como fotos que comprovam a construção/
reforma do local onde será instalado o novo estabelecimento da executada nesta cidade de Marília (fls. 95/99). Juntou também
“print” do site da empresa executada, que comprova estar a mesma atuando nas cidades de Duartina, Bauru e Marília, além
da venda de produtos on-line (fls. 100/102). Às fls. 103 apresenta o exequente cópia de sentença proferida em outro processo,
em que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada. É o relatório. DECIDO. A desconsideração da
personalidade jurídica autoriza que os credores alcancem os patrimônios particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica, por determinação judicial, desde que caracterizado o abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Da análise dos autos, observa-se que a empresa executada
continua atuando no mercado de venda de móveis, no entanto, não consta entrega de declarações de renda para a Receita
Federal (fls. 64), bem como a tentativa de bloqueio de valores através do sistema Bacenjud restou infrutífera (fls. 35/36). Não
bastasse, às fls. 79/80, em nova tentativa de bloqueio de valores através do sistema Bacenjud, o CNPJ da executada sequer foi
encaminhado às instituições financeiras por inexistência de relacionamento. A executada é empresa de grande porte, consolidada
na região, com filiais em três cidades. Nesta Comarca está construindo/reformando imóvel para suas novas instalações (como
bem demonstrou o exequente às fls. 95/99), não sendo crível que não tenha relacionamento com nenhuma instituição bancária,
bem como que não declare renda perante a Receita Federal. Evidente está o abuso da personalidade jurídica da empresa
executada. Sobre o tema: “DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. COISA JULGADA. A turma negou provimento
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ao recurso especial, mantendo a decisão do tribunal a quo que, com base no que, com base no conjunto fático-probatório dos
autos da execução, entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
da empresa da qual os ora recorrentes foram sócios. Na espécie, ficou demonstrado que os recorrentes, ao promover cisões
da empresa e transferências de bens entre as sociedades dela decorrentes, bem como ao alterar os quadros societários,
utilizaram-se da sua personalidade jurídica para frustrar o pagamento do crédito devido à recorrida. Segundo o Min. Relator, a
teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, contida no art. 50 do CC/2002, exige, via de regra, não apenas a
comprovação do estado de insolvência da pessoa jurídica para que os sócios e administradores possam ser responsabilizados
pelas obrigações por ela contraídas, mas também a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ressaltou,
ainda, inexistir ofensa à coisa julgada pelo fato de o pedido de desconsideração ter sido rejeitado em julgado anterior embargos
de terceiro , pois o efeito da imutabilidade recai sobre a norma jurídica concreta do dispositivo do decisum, não sobre a
fundamentação nele exarada. Precedente citado: REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004.” REsp 1.200.850-SP, Rel. Min. Massami
Uyeda, julgado em 4/11/2010 (o grifo não consta do original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Possibilidade. Para que haja a desconsideração da personalidade
jurídica do ente empresarial, faz-se necessária a comprovação alternativa de prática, em detrimento do consumidor, de abuso de
direito da personalidade jurídica, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou infração dos estatutos ou contrato social
(CDC, art. 28,”caput”). Situação de insolvência que, por si só, autoriza o deferimento da desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade-devedora, por se tratar de um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à consumidora (CDC,
art. 28, § 5º). Precedentes do C. STJ. Reforma da r. decisão agravada. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO”. (TJ-SP - AI:
21997185620148260000 SP 2199718-56.2014.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/04/2015,
28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2015). “DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora é medida excepcional, não bastando, para
tanto, a mera insolvência ou seu encerramento irregular. 2. No caso, no entanto, o conjunto probatório indica que a confusão e
o emaranhado de personalidades das pessoas envolvidas constituiu fundamento único de defesa. Denota-se, outrossim, que a
personalidade jurídica foi utilizada como “escudo” para a responsabilidade da empresa. 3. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI:
21389792020148260000 SP 2138979-20.2014.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/09/2014, 14ª Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2014). “DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS
LEGAIS. 1. O valor do negócio que originou a dívida (incompatível com a escrituração da empresa), a alteração irregular de
seu endereço, e a insuficiência de patrimônio em nome da pessoa jurídica indiciam a utilização de empresa como escudo para
desviar bens pessoais dos sócios e prejudicar o credor. Presentes, portanto, os requisitos legais (CC, art. 50). 2. Recurso
provido para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora”. (TJ-SP - AI: 21424755720148260000
SP 2142475-57.2014.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 14/10/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 14/10/2014). Isto posto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determino
a inclusão de seus sócios, Eduardo Simão Júnior e Elisabeth Simão (qualificados às fls. 90), no polo passivo da ação. Expeçase carta precatória para intimação dos sócios Eduardo e Elisabeth acerca da presente decisão, bem como de suas inclusões
no polo passivo desta demanda. Intime-se-os também para que efetuem o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena
de multa de 10% do valor do débito, nos termos do artigo 475-J, do CPC e prosseguimento dos atos executórios. Caberá ao
exequente instruir a precatória com as peças necessárias, bem como comprovar sua distribuição em 20 dias. No silêncio, intimese para fins de extinção. Intime-se. - ADV: ADRIANO LÚCIO VARAVALLO (OAB 155758/SP), RAFAEL ASPERTI QUINHOLI
(OAB 333127/SP)
Processo 1004864-17.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia - Roberto Stocco Eduardo Simão Júnior & Cia Ltda (Rima Móveis) - - EDUARDO SIMÃO JUNIOR - - Elisabeth Simão - CARTA PRECATÓRIA
DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO E REMESSA. - ADV: RAFAEL ASPERTI QUINHOLI (OAB 333127/SP), ADRIANO LÚCIO
VARAVALLO (OAB 155758/SP)
Processo 1005262-27.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco SA A. L. K. Rodas e Pneus Ltda Me - - Charles Alberto Fugivara - Aguardando Manifestação do(a) Autor(a) acerca do prosseguimento
da ação, diante da pesquisa INFOJUD (a declaração foi arquivada em pasta própria da Serventia (pasta confidencial nº 41) para
consulta exclusiva das partes, vedada qualquer tipo de extração de cópias)”. Não houve entrega de declaração por parte do
executado no último exercício (executada pessoa jurídica). Prazo: 10 dias. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP),
LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 1005262-27.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
SA - A. L. K. Rodas e Pneus Ltda Me - - Charles Alberto Fugivara - Aguardando Manifestação do(a) Autor(a) acerca da certidão
do Oficial de Justiça de fls. 77: “cumprido negativo”. Prazo: 10 dias. No silêncio, será intimado (a) pessoalmente para dar
andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 267, III, §1º,
do Código de Processo Civil. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/
SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 1005262-27.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco SA
- A. L. K. Rodas e Pneus Ltda Me - - Charles Alberto Fugivara - Vistos Fl. 79. Defiro a suspensão do processo de execução, com
fundamento no art. 791, III, do CPC. Aguarde-se no arquivo eventual provocação dos interessados, pelo prazo prescricional.
Int. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), MICHEL CHEDID
ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 1005304-13.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - REGINA
LÚCIA OTTAIANO LOSASSO SERVA - KEYLLA GUERRA SANTOS MIRANDA - - URÂNIA LÚCIA GUERRA SANTOS MIRANDA - HERNANI ARAÚJO MIRANDA - Aguardando Manifestação do Autor/Exequente: “Para manifestar-se sobre a resposta negativa
da pesquisa RENAJUD. Prazo: 10 dias. No silêncio, será intimado pessoalmente, para dar andamento ao processo no prazo de
48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil. - ADV:
FÁBIO BEDUSQUI BALBO (OAB 200083/SP)
Processo 1005304-13.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - REGINA
LÚCIA OTTAIANO LOSASSO SERVA - KEYLLA GUERRA SANTOS MIRANDA - - URÂNIA LÚCIA GUERRA SANTOS MIRANDA
- - HERNANI ARAÚJO MIRANDA - Aguardando Manifestação do(a) Exequente acerca da devolução da carta de intimação da
executada Keylla (fls. 135) com a observação “ausente”. Prazo: 10 dias. - ADV: FÁBIO BEDUSQUI BALBO (OAB 200083/SP)
Processo 1005384-40.2015.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Adriano Galeti - Juliana
Aparecida Belo dos Santos - Denise Masula - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: MARCIA CRISTINA DE BRITO
COSTA (OAB 253684/SP), RICARDO JOSÉ SABARAENSE (OAB 196541/SP)
Processo 1005420-82.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Doação - Elide Benetti - Leli Benetti Hensel Queiros Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Vistos. Fls. 195/196: Acolho a manifestação do Ministério Público e designo audiência de tentativa de CONCILIAÇÃO para
o dia 17 de fevereiro de 2016, às 14:00 horas. Ficam as partes intimadas da presente designação por intermédio de seus
respectivos advogados. Na impossibilidade de comparecimento pessoal das partes, os seus procuradores deverão comparecer
ao ato munidos de poderes para transigir. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS DE BARROS
GOES (OAB 340000/SP), GLAUCO FLORENTINO PEREIRA (OAB 202963/SP)
Processo 1005480-89.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - GERALDO
MATOS AGUIAR - JOÃO CARLOS ZANINI - Vistos. Fls. 87/88: Defiro a suspensão do feito com fundamento no artigo 791,
inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: FÁBIO BEDUSQUI BALBO (OAB
200083/SP)
Processo 1005495-58.2014.8.26.0344 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ZILDA CORDEIRO MONTEIRO - CHRISTIANO
ALTENFELDER SILVA - - ANA MARIA BOTO SIQUEIRA BUENO - - CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA BUENO - - MARIA
ISABEL SAMPAIO VIDAL DE REZENDE KHANIS - - LUIS KHANIS SOCOLOVSKY - - Francisco Malta Cardozo Neto - - VERA
SALOMÃO MALTA CARDOZO - - Maria de Lourdes Cintra Silva Marcondes Ciarlo - - PAULO MARCONDES CIARLO - - Maria
Alice Cintra Silva Travitzky - - RUBENS TRAVITZKY - - MARIA APARECIDA RODRIGUES NETTO DE CAMPOS FRAGA - CONSTANTINO DE CAMPOS FRAGA - - CARLOTA JOSEPHINA MALTA CARDOZO - - MARIA ANTONIETA DOS REIS BOTO
SCARLASSARI - - CARLOTA JOSEFINA MALTA CARDOSO DOS REIS BOTTO - - RENATO SCARLASSARI - Fls. 113/116:
manifestar a requerente no prazo de 10 (dez) dias. pena de extinção. - ADV: ELIANE CRISTINA TRENTINI (OAB 263386/SP)
Processo 1005725-66.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - Fernanda Aparecida França dos Santos Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Fls. 101/102. Considerando que trata-se de valor dos honorários
advocatícios estabelecido no acordo, defiro o levantamento dos valores em separado conforme consta no acordo (fls. 92/93).
Aguarde-se a comprovação do depósito, após, expeçam-se mandados de levantamento judicial. Oportunamente, arquivem-se
os autos. Intime-se. - ADV: ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP), JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB
310794/SP)
Processo 1006169-02.2015.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Leslie Mayumi Kawano
- Thiago da Silva Domingos - Vistos. Nesta data proferi despacho nos autos do incidente de falsidade n° 0022102-32.2015,
suspendendo a presente ação. Considerando o certificado às fls. 124 e com o fito de evitar tumulto processual, torno sem efeito
a petição e documentos de fls. 62/123. Regularize a serventia. Sem prejuízo da suspensão dos autos, para fazer prova do estado
de pobreza e justificar a pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária, providencie o requerido Thiago da Silva
Domingos a juntada de documentos hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência (CPTS, holerite, extratos bancários e/
ou cópia de sua última declaração de bens e de renda para a Receita Federal) ou, se preferir, comprove o recolhimento da taxa
da OAB, referente à procuração de fls. 58. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade e expedição
de comunicação ao IPESP. Intime-se. - ADV: GIOVANA BENEDITA JÁBER ROSSINI (OAB 165563/SP), GUSTAVO DE ALMEIDA
SOUZA (OAB 202111/SP), GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB
199291/SP)
Processo 1006208-96.2015.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda - Paulo Vicente Bellei Júnior - Vistos. Fls. 70/71. Nada a apreciar, uma vez que os autos já
foram extintos e não houve analise do pedido de inserção de restrição. Assim, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: MARIA
LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 1006297-22.2015.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Vanda Regina Morelli Rossato - Nedina Rodrigues - Vistos. Fls. 72/74: Nada obstante a Lei que regulamenta a assistência
judiciária definir que basta a simples afirmação para obtenção do benefício, o que se observa atualmente é a ocorrência de
abuso por parte de razoável número de litigantes, que, mesmo com condições financeiras favoráveis, buscam apenas livrar-se
do pagamento das custas do processo e eventualmente honorários advocatícios da parte contrária. Por esse motivo, é exigido
um mínimo de comprovação do estado de pobreza, exatamente para coibir eventual abuso. Em que pese a declaração de
pobreza carreada aos autos às fls. 74, para fazer prova do estado de pobreza e justificar a pretendida concessão dos benefícios
da assistência judiciária, providencie a requerida a juntada de documentos hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência
(CPTS, holerite, extratos bancários e/ou cópia de sua última declaração de bens e de renda para a Receita Federal) ou, se
preferir, comprove o recolhimento da taxa da OAB, referente à procuração de fls. 73. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento
dos benefícios da gratuidade e expedição de comunicação ao IPESP. Sem prejuízo, manifeste-se a requerente acerca da petição
de fls. 75, sobretudo sobre a possibilidade de composição amigável. Intime-se. - ADV: LEANDRO FERNANDES SANCHEZ (OAB
361135/SP), LEANDRO DE OLIVEIRA ANZAI (OAB 289809/SP)
Processo 1006359-96.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - LUIZ FERNANDO SCAGLION - Banco Bradesco Financiamentos
SA - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o v. Acórdão de fls. 92/95. Manifeste-se o exequente acerca do
depósito judicial de fls. 101, no valor de R$ 1.500,00, informando se o valor depositado implica na satisfação da obrigação para
fins de extinção. O silêncio será interpretado como quitação e importará na extinção do processo, com fundamento no art. 794,
I, do CPC. Intime-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB
199771/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 1006579-60.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - Paulo César Garcia Ferreira - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Ciência ao Requerente acerca do comprovante de depósito de fls. 84 (R$ 810,00), bem
como petição e documentos de fls. 85/87. - ADV: JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP), ROBERTA DIAS
FERRAZ PENA (OAB 327240/SP)
Processo 1006579-94.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - CREUZA GIMENEZ - Banco do Brasil - Vistos. Fls. 111/113:
Defiro o levantamento pretendido. Expeça-se mandado de levantamento em favor do patrono da requerente em relação ao
depósito de fls. 107, por tratar-se de verba honorária sucumbencial. No mais, fica o requerido intimado a exibir os documentos
pleiteados na inicial (fls. 05 - item 3), no prazo de 10 dias, conforme determinação na sentença de fls. 70/71, confirmada pelo
acórdão de fls. 96/101, sob pena de busca e apreensão. Consigne-se não ser cabível a aplicação de multa diária na ação de
exibição de documentos, a teor da Súmula 372, senão vejamos: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação
de multa.” Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCEL RODRIGUES PINTO (OAB
278803/SP)
Processo 1007042-02.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Cooperativa dos Cafeicultores da Região de
Marília - COOPEMAR - Herbert Gehrmann - Vistos. Considerando que a petição de fls. 189 não se fez acompanhar do devido
comprovante de pagamento da condenação e dos honorários sucumbenciais a que se refere (às fls. 190 há somente comprovante
de recolhimento de taxa de mandato), defiro o prazo de 5 dias para que o requerido junte aos autos os comprovantes de
pagamento citados na petição. Após, intime-se a requerente a se manifestar acerca do valor depositado, bem como sobre a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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satisfação da obrigação. Silente o requerido, intime-se a requerente para que manifeste-se acerca da execução da sentença,
procedendo-se na forma do art. 475-B e J, do CPC. Consigne-se que eventual pedido de execução de sentença deverá ser feito
em incidente a estes autos, devendo o(a,s) exequente(s) protocolar a petição como incidente de cumprimento de sentença,
aguardando-se o prazo de 10 dias. Decorrido o prazo sem manifestação da requerente, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV:
MARCELA THOMAZINI COELHO MARTINS (OAB 252328/SP), CAMILA ROCHA GROTTO (OAB 314570/SP)
Processo 1007042-02.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Cooperativa dos Cafeicultores da Região de
Marília - COOPEMAR - Herbert Gehrmann - Aguardando Manifestação do(a) Requerente acerca dos depósitos de fls. 193 e 194
(R$ 2.649,15 e R$ 265,00), bem como sobre a satisfação da obrigação. Prazo: 10 dias. - ADV: CAMILA ROCHA GROTTO (OAB
314570/SP), MARCELA THOMAZINI COELHO MARTINS (OAB 252328/SP)
Processo 1007351-23.2015.8.26.0344 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Imobiliária Sílvio Imóveis Ltda - Mário José de Oliveira - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: PATRICIA
SAUSANAVICIUS GABRIEL (OAB 263193/SP), VANESSA CARLA DE MENEZES CAMPASSI (OAB 140389/SP)
Processo 1007351-23.2015.8.26.0344 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Imobiliária Sílvio Imóveis Ltda - Mário José de Oliveira - Vistos. Fls. 105. Certifique-se o resultado dos presentes embargos
nos autos executivos nº 1005594-91.2015..8.26.0344. Com relação à exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção
ao crédito, a providência compete à parte, mediante extração de certidão. Oportunamente, arquivem-se. Int. - ADV: VANESSA
CARLA DE MENEZES CAMPASSI (OAB 140389/SP), PATRICIA SAUSANAVICIUS GABRIEL (OAB 263193/SP)
Processo 1007731-80.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - VICTA ESBORINI - BANCO DO BRASIL S/A - Banco Bradesco Financiamentos SA - Vistos. Fls. 01/03: Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da
execução, os quais somente incidirão depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do
STJ. Intime-se o(a,s) executado(a,s), na pessoa de seu(a,s) advogado(a,s) constituído(a,s) nos autos, para pagamento do
débito remanescente apurado (R$ 2.493,27), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência
de multa de 10% sobre o valor devido e dos honorários ora fixados. Outrossim, não havendo o cumprimento voluntário da
obrigação imposta ao(à) requerido(a,s), deverá o(a,s) exequente(s), no prazo de cinco dias, apresentar o cálculo discriminado
e atualizado do débito, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios supra mencionados, prosseguindo a execução
com a necessária indicação de bens passíveis de penhora. No silêncio, intime-se para fim de extinção (art. 267, § 1º, do CPC).
Intime-se. - ADV: ADRIANO PIACENTI DA SILVA (OAB 126977/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/
SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 1008107-32.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Aparecida Donisete Pereira - Claro S/A - Vistos. Fls. 95: Considerando que não decorreu o prazo para eventual interposição de
recurso adesivo por parte da requerida, aguarde-se. Decorrido o prazo sem interposição de recurso adesivo pela requerida, fica
deferido o levantamento do depósito de fls. 94 em favor da requerente. Regularizados, subam os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, conforme determinado às fls. 93. Intime-se. - ADV: HELY FELIPPE (OAB 13772/SP), ADRIANO
CESAR PEREIRA (OAB 291305/SP)
Processo 1008283-45.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
- Marcos Augusto Belarmino - Banco Bradesco SA - Vistos. Às fls. 18/21 o executado opôs Impugnação ao Cumprimento de
Título Executivo Judicial, alegando, em síntese, que houve excesso de penhora em relação ao valor bloqueado através do
sistema Bacenjud às fls. 12/17, tendo em vista que nos cálculos apresentados pelo exequente foram incluídos juros sobre o
valor dos honorários sucumbenciais, o que entende ser indevido. Intimado (fls. 22), o exequente não se manifestou (fls. 26). É
o relatório. DECIDO. Sem razão o executado, isto porque perfeitamente cabível a aplicação de juros sobre o montante devido
a título de honorários advocatícios. Nesse sentido: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CALCULO QUE ABRANGE
O VALOR PRINCIPAL, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. 1. Os honorários advocatícios são
calculados sobre o valor da condenação, que abrange o montante principal acrescido de correção monetária e juros moratórios
(Art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil); 2. As custas e despesas processuais devem igualmente serem corrigidas, em
razão da perda do valor da moeda no tempo, não correspondendo à remuneração do dinheiro, mas à sua atualização. 3. Não
havendo elementos que afastem a correção dos cálculos realizados por contador judicial em sede de liquidação de sentença, o
montante apurado deve ser mantido. 4. Decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela agravante mantida.
5. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 4435564120108260000 SP 0443556-41.2010.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini,
Data de Julgamento: 08/06/2011, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no AREsp 142.421/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MORA DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. SÚMULA 254 DO STF. 1. O
acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já
se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba honorária quando caracterizada a mora
do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a
inteligência da Súmula n. 254 do STF: ‘Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a
condenação’. Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009. 2. Agravo
regimental não provido”. (AgRg no REsp 989.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 03/08/2010, DJe 24/08/2010) Assim, perfeitamente cabível a incidência de juros e correção monetária sobre os honorários
sucumbenciais, ressaltando que os juros de 1% ao mês são cabíveis da decisão que constituiu a obrigação. Isto posto, rejeito a
Impugnação ao Cumprimento de Título Executivo Judicial interposta pelo executado. Remetam-se os autos ao contador judicial
a fim de apurar o valor devido a título de honorários sucumbenciais, observando-se o depósito de fls. 25. Com a resposta,
ciência às partes. Sem prejuízo, regularize o executado sua situação processual, juntando aos autos instrumento de mandato,
acompanhado da taxa da OAB, bem como seus atos constitutivos, no prazo de 5 dias, sob pena de comunicação ao IPESP.
Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP)
Processo 1008446-25.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - NELZA BOTTINO MONTOLAR
- Eloy Tuffi - - MARLENE RITO NICOLAU - Vistos. Fls. 72/73: Ciente. Aguarde-se o retorno da Carta Precatória. Intime-se. ADV: FÁBIO BEDUSQUI BALBO (OAB 200083/SP)
Processo 1008740-43.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Regina Alves Lavanhini
- Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Fls. 105/115. Recebo o recurso de apelação da requerida, no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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duplo efeito. Recebo a antecipação da tutela apenas no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV:
MARINO MORGATO (OAB 37920/SP), CLAUDIA STELA FOZ (OAB 103220/SP)
Processo 1009056-90.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - VANDERLEI EDUARDO
RODRIGUES - ROSANA THAIS PADRÃO - - ANTONIO ONOFRE PADRÃO - - MARIA DA CONCEIÇÃO VAZ PADRÃO - Vistos.
Diante da certidão de trânsito em julgado (fls. 130), manifeste-se o credor nos termos do art. 475-J, do CPC. O pedido de
execução de sentença deverá ser formulado em incidente a estes autos, cabendo ao credor o correto protocolamento da petição
como incidente de cumprimento de sentença, no prazo de 10 dias, apresentando planilha de cálculo. No silêncio, arquivem-se
os autos. Intime-se. - ADV: MARCELO AUGUSTO GONÇALVES NETO (OAB 292434/SP), IVO ROBERTO PEREZ (OAB 148245/
SP), MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP)
Processo 1009720-87.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Nelson Berti - Telefônica
Brasil SA - Nos termos do artigo 398 do CPC, ciência ao(a) Requerido(a) acerca da petição e documentos de fls. 160/163, para
que, querendo, manifeste-se em 5 dias. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), BENEDITO GERALDO
BARCELLO (OAB 124367/SP)
Processo 1009720-87.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Nelson Berti - Telefônica
Brasil SA - Ciência ao requerente acerca do ofício recebido de fls. 167. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/
SP), BENEDITO GERALDO BARCELLO (OAB 124367/SP)
Processo 1009738-11.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - J.J.R. I.U.S. - Vistos. Fls. 163/169: Recebo o recurso de apelação interposto pelo requerente no duplo efeito. Às contrarrazões. Após,
com ou sem elas, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, observadas
as formalidades legais. Intime-se. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 1009810-32.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - Jaqueline Soares da Silva - TIM CELULAR S/A - Vistos.
Ciência à requerente da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 43/46. Trata-se de ação cautelar de exibição de
documentos ajuizada por Jaqueline Soares da Silva em face de Tim Celular S/A, alegando, em resumo, que celebrou contrato nº
GSM0160941445734 e pretende a revisão de cláusulas em ação a ser ajuizada. Em cognição sumária vislumbro a presença dos
requisitos da cautelaridade. O contrato celebrado entre as partes deve ser entregue a requerente para possibilidade do melhor
conhecimento das suas cláusulas. Dessa maneira, determino que o requerido, no prazo de cinco (05) dias, providencie cópias
do contrato contrato nº GSM0160941445734. Cite-se o requerido para apresentar resposta no prazo de cinco dias. Intime-se. ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 1009810-32.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - Jaqueline Soares da Silva - TIM CELULAR S/A - Aguardando
Manifestação do(a) Autor(a) acerca da contestação de fls. , no prazo de 10 dias. . - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB
234190/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 1009863-76.2015.8.26.0344 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Claudiomar Apolinário da Silva - Moacir da Silva
- Vistos. Fl. 47. Aguarde-se por mais dez dias o recolhimento informado. Com a juntada, retornem conclusos. Intime-se. - ADV:
REGIS PODEROSO DE SOUZA (OAB 230402/SP)
Processo 1010488-13.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Miguel & Miguel Colchões Ltda - E. F.
da Silva Minimercado Eireli - Me - Certidão do oficial de justiça de fls. 26: manifestar a exequente no prazo de 10 (dez) dias
sob pena de extinção nos termos do art. 267, inciso IV do CPC independentemente de nova intimação. - ADV: ANDRE SIERRA
ASSENCIO ALMEIDA (OAB 237449/SP)
Processo 1010943-12.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil SA - ANTICO E
ANTICO LTDA na pessoa de seu sócio Lorivaldo Fabricio - - MANUEL JORGE ANTICO - - MARIA ELENA ANTICO - Aguardando
manifestação do autor acerca da devolução do AR - carta citatória, após três tentativas. Prazo: 10 dias. No silêncio, será
intimado pessoalmente, para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com
fundamento no artigo 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB
140055/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), RENATO GARCIA QUIJADA (OAB 185129/SP)
Processo 1011499-14.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Maria Aparecida Izídio - - Valdeci
Izídio - Gimar Empreendimentos Ltda - Vistos. Fls. 164/171: Mantenho a decisão agravada de fls. 160/161 por seus próprios
fundamentos. Certifique-se a serventia sobre o cumprimento do disposto no artigo 526, do CPC. Comprove o(a) agravante
eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no prazo de 48 horas. Intime-se. - ADV: TERCIO SPIGOLON GIELLA
PALMIERI SPIGOLON (OAB 168778/SP), RAFAEL ASPERTI QUINHOLI (OAB 333127/SP)
Processo 1011523-42.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Associação de Ensino de
Marília Ltda - LUCAS MACIEL DE OLIVEIRA - Vistos. Fls. 22: Compulsando os autos verifica-se que o executado não foi
intimado acerca da resposta positiva da tentativa de penhora on-line através do sistema Bacenjud, tão pouco do prazo para
apresentar impugnação. Isto posto, fica o executado intimado, através de seu(s) advogado(s), acerca da penhora levada a
efeito nestes autos às fls. 15/16, que recaiu sobre a importância de R$ 1.071,07, bloqueada “on line” pelo sistema Bacenjud e
depositada em conta judicial, para, querendo, no prazo de 15 dias, vir apresentar impugnação aos atos executórios, nos termos
do § 1º do artigo 475-J do CPC. Decorrido o prazo sem impugnação, fica desde já deferido o levantamento do depósito de fls.
17 em favor da exequente, observando-se o patrono indicado às fls. 22. Sem prejuízo, manifeste-se a exequente em termos de
prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: FERNANDO JAMISWSKI AMORIM (OAB 344456/SP), JEFFERSON LUIS MAZZINI
(OAB 137721/SP)
Processo 1011591-55.2015.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - S.R.C.S. Organização de Festas Ltda. Me - Manifeste-se o requerente acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 63
(mandado sem cumprimento), no prazo de 05 dias, ficando advertido de que, em caso de expedição de novo mandado, caberá
ao requerente entrar em contato com o oficial de justiça para fornecer os meios necessários para a execução da medida. No
silêncio, intime-se para fins de extinção. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
Processo 1011927-93.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - TEREZINHA DE JESUS
MIOTO - CLODOGILSON MONTEIRO DA SILVA - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão (fls.
191/200). Tendo em vista a instauração do incidente de cumprimento de sentença (autos n° 1011927-93.2014.8.26.0344/01),
prossiga-se neles. Intime-se. - ADV: DAIENE BARBUGLIO (OAB 279230/SP), LUCIANO BRAZ DA SILVA (OAB 326268/SP),
LUCAS DANIEL FERREIRA DE SOUZA (OAB 337642/SP)
Processo 1011927-93.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Luciano Braz da Silva - TEREZINHA DE JESUS
MIOTO - Vistos. Fls. 01/02: Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da execução, os quais somente incidirão
depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do STJ. Intime-se o(a,s) executado(a,s),
na pessoa de seu(a,s) advogado(a,s) constituído(a,s) nos autos, para pagamento do débito apurado (R$ 700,00), no prazo de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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15 dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor devido e dos honorários
ora fixados. Outrossim, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta ao(à) requerido(a,s), deverá o(a,s)
exequente(s), no prazo de cinco dias, apresentar o cálculo discriminado e atualizado do débito, com a inclusão da multa e
dos honorários advocatícios supra mencionados, prosseguindo a execução com a necessária indicação de bens passíveis de
penhora. No silêncio, intime-se para fim de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Intime-se. - ADV: DAIENE BARBUGLIO (OAB
279230/SP), LUCAS DANIEL FERREIRA DE SOUZA (OAB 337642/SP), LUCIANO BRAZ DA SILVA (OAB 326268/SP)
Processo 1012217-74.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Michel Brustello Peixoto Banco Santander Brasil SA - Nos termos do artigo 398 do CPC, ciência ao Requerido acerca da petição e documentos de fls.
55/77, para que, querendo, manifeste-se em 5 dias. - ADV: ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/PB), HENRIQUE
JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), GABRIEL ESPOSITO ALAMINO SABIO (OAB 293815/SP), ELISIA HELENA DE MELO
MARTINI (OAB 1853/RN), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1183/PE)
Processo 1012224-03.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Telefonia - IVANI PEREIRA SANTOS - Telefônica Brasil
SA - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se a r. Decisão Monocrática (fls. 82/83). Diante da decisão final,
manifeste-se o vencedor sobre a execução do julgado, procedendo-se na forma do art. 475-J, do CPC, no prazo de 10 dias,
salientando-se que eventual pedido de execução de sentença deverá ser feito em incidente a estes autos. Decorrido o prazo
e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), EDUARDO COSTA
BERTHOLDO (OAB 115765/SP)
Processo 1012268-85.2015.8.26.0344 - Monitória - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES
RURAIS E EMPRESARIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED - JVC Indústria de Produtos Veterinários Ltda EPP - AR de citação de fls. 58 com informação “não procurado”: manifestar a requerente no prazo de 10 (dez) dias sob pena
de extinção nos termos do art. 267, inciso IV do CPC independentemente de nova intimação. - ADV: CLOVIS APARECIDO
VANZELLA (OAB 68739/SP)
Processo 1012368-74.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Patrícia Gonçalves Patrocínio Banco do Brasil SA - Vistos. Considerando o transito em julgado (fls. 138) do V.Acórdão de fls. 134/136 que manteve a sentença
de fls. 90/92 e a gratuidade judiciária concedida à requerente, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV:
FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP)
Processo 1012389-50.2014.8.26.0344 - Monitória - Cheque - HIDRÁULICA H. P. M. COMERCIAL LTDA - Elaine Ferreira
Borges Bianco - Vistos. Fls. 46/48: Eventual pedido de execução de sentença deverá ser feito em incidente a estes autos. Isto
posto, providencie o(a,s) exequente(s) o correto protocolamento da petição de fls. 46/48 como incidente de cumprimento de
sentença, no prazo de 10 (dez) dias, ficando desde já observado que cabe ao(à,s) exequente comprovar o recolhimento das
custas para intimação do(a,s) executado(a,s). No silêncio, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: VINICIUS ALBIERI
JODAS (OAB 340825/SP)
Processo 1012436-24.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Silvana
Miranda do Amaral Antonio - Banco do Brasil SA - Vistos. Considerando o transito em julgado (fls. 104) do V.Acórdão de fls.
98/101 que manteve a sentença de fls. 63/65 e a gratuidade judiciária concedida à requerente, nada sendo requerido, arquivemse os autos. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/
SP)
Processo 1012476-06.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Mauro Cesar
Haddad - NIVALDO INÁCIO DE OLIVEIRA - Mauro Cesar Haddad - Vistos. Fls. 01/02: Tratando-se de execução de honorários
sucumbenciais, retifique-se o polo ativo do presente incidente a fim de constar o advogado exequente, conforme qualificação às
fls. 01. Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da execução, os quais somente incidirão depois de decorrido
o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do STJ. Intime-se o(a,s) executado(a,s), na pessoa de seu(a,s)
advogado(a,s) constituído(a,s) nos autos, para pagamento do débito apurado (R$ 1500,00), no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor devido e dos honorários ora fixados. Outrossim, não
havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta ao(à) requerido(a,s), deverá o(a,s) exequente(s), no prazo de cinco
dias, apresentar o cálculo discriminado e atualizado do débito, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios supra
mencionados, prosseguindo a execução com a necessária indicação de bens passíveis de penhora. No silêncio, intime-se para
fim de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Intime-se. - ADV: MAURO CESAR HADDAD (OAB 347048/SP), REGINALDO RAMOS
MOREIRA (OAB 142831/SP)
Processo 1012732-12.2015.8.26.0344 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Valdir Menegucci - Banco Santander Brasil SA - Vistos. Considerando a duplicidade de peças (fls. 117/119 e 120/122),
torno sem efeito a petição de fls. 120/122. Regularize a serventia. Fls. 117/119: Diante da entrega em cartório da via original da
guia DARE-SP de fls. 19, conforme certificado às fls. 125, defiro a restituição do valor recolhido equivocadamente. Isto posto,
oficie-se à Secretaria da Fazenda Estadual para restituição do valor irregularmente recolhido às fls. 19, observando-se os
dados informados às fls. 118. No mais, aguarde-se o decurso de prazo do ato ordinatório de fls. 116. Intime-se. - ADV: BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), ROGÉRIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA (OAB 175156/SP), GUILHERME MORENO
MAIA (OAB 208104/SP)
Processo 1012732-12.2015.8.26.0344 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Valdir Menegucci - Banco Santander Brasil SA - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos. Por
conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 269, I, do CPC. Como consequência lógica, mantenho
a decisão de fls. 56/57, bem como a manutenção da penhora que recaiu sobre o imóvel. Traslade-se cópia da presente para a
execução. Sucumbente, arcará o embargante com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado,
ora fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB
131351/SP), ROGÉRIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA (OAB 175156/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)
Processo 1012732-12.2015.8.26.0344 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Valdir Menegucci - Banco Santander Brasil SA - Nos termos da Lei n° 11.608/2003, o valor do preparo a ser recolhido em caso
de eventual interposição de recurso, o seguinte: 2% sobre o valor da causa: -Valor singelo: R$ 320,00 -Valor corrigido: R$ 326,04
(guia DARE cód. 230-6) A Correção do valor acima, foi calculada segundo a última tabela prática para cálculo de atualização
monetária dos débitos judiciais, publicada no D.O.J. de dezembro/2015. - ADV: ROGÉRIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA (OAB
175156/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)
Processo 1012732-12.2015.8.26.0344 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Valdir Menegucci - Banco Santander Brasil SA - Aguardando providências do embargante (providenciar o CNPJ completo do
beneficiário do crédito), nos termos do ofício recebido de fls. 140. - ADV: ROGÉRIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA (OAB 175156/
SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1012901-96.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Camila Barbosa Rosa - CPFL
Energia S/A - Aguardando Manifestação do(a) Autor(a) acerca da contestação e eventuais documentos de fls. 51/60, no prazo
de 10 dias. - ADV: AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 1013041-33.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comauto Auto Peças de Marilia Ltda
- Paulo de Oliveira Lopes Transportes Me - Vistos. Fls. 62: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido
o prazo supra, informe a exequente acerca de eventual transação extrajudicial entre as partes, juntando aos autos minuta de
acordo para homologação. No silêncio, intime-se para fins de extinção (art. 267, III, § 1º do CPC). Intime-se. - ADV: JULIO
CESAR TORRUBIA DE AVELAR (OAB 139661/SP)
Processo 1013156-54.2015.8.26.0344 - Monitória - Cheque - Sebastião do Carmo Cardoso - Israel Rodrigues de Queiroz Manifeste-se o requerente/exequente acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 24 (mandado cumprido negativo), no prazo
de 05 dias. - ADV: PAULO CESAR CARDOSO DE MOURA (OAB 318095/SP)
Processo 1013157-39.2015.8.26.0344 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Alice Lopes Bastos - - Rosa Lopes
Nascimento - Abrigo Noturno São Francisco de Assis - Nair e outro - Vistos. Anote-se a gratuidade (fl. 10). Nos termos do artigo
1057, do CPC, cite-se a herdeira Rosa Lopes Nascimento para integrar o polo ativo da presente usucapião. Intime-se. - ADV:
MARCELO RODRIGUES FRANCISCO (OAB 355179/SP)
Processo 1013239-07.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
SA - Macanham & Cia Ltda ME - - Daiane Moraes Lesvalde Macanham - Manifeste-se o(a) requerente/exequente acerca do
prosseguimento do feito tendo em vista a Certidão do(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fls. 111 (deixou de proceder a penhora
de bens móveis das executadas, bem como deixou de intimar a executada Macanham Cia Ltda ME acerca da penhora efetuada
via Bacenjud). Prazo: 10 dias. No silêncio será intimado(a) para fins de extinção. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR
(OAB 66479/SP)
Processo 1013257-91.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cristina de Souza - Osmar Luiz Gonzaga - Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB / BAURU - Vistos. Fls. 42/47: Indefiro à requerida
os benefícios da assistência judiciária gratuita, posto que a concessão dessa benesse só é admissível para entidades pias e
beneficentes, em razão da natureza jurídica de tais pessoas. Nesse sentido: BEM MÓVEL - Ação declaratória de inexistência
de negócio jurídico - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a concessão da gratuidade judicial agravante, determinandolhe o recolhimento da taxa de preparo - A concessão da justiça Gratuita às pessoas jurídicas só é admissível para entidades
pias e beneficentes, em razão da natureza jurídica de tais pessoas - Recurso improvido (TJ/SP - 33a CÂMARA -AGRAVO DE
INSTRUMENTO N°: 990.10.075227-8 RELATOR DES. CARLOS NUNES JULGADO EM 15/03/10) “Ação de rescisão contratual,
cc. Reintegração de posse COHAB/BAURU Assistência judiciária incabível para pessoa jurídica que não é pia nem beneficente
Não é hipótese de diferimento do pagamento das custas, nem de pagamento pela metade Jurisprudência Recurso improvido.
(TJ/SP 3ª câmara - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 990.10.103622-3 RELATOR DES. BERETTA DA SILVEIRA JULGADO
EM 30/03/10). Pertinente, ainda, trazer à colação a fundamentação utilizada pelo Desembargador Relator Francisco Loureiro,
na decisão monocrática lançada no agravo de Instrumento nº 990.10.159486-2, da 4ª Câmara de Direito Privado: “No caso
concreto, a autora é cooperativa habitacional de grande porte no país, movimenta significativo volume de recursos, é titular
de expressivo patrimônio e reúne em seus quadros elevado número de empregados. Não parece razoável a manutenção de
estrutura de grande porte, a inversão de alto volume de recursos na área habitacional, mas a ausência de reserva ou verba
para o pagamento das custas judiciais em demandas relacionadas à retomada de imóveis de inadimplentes. As ações judiciais
integram, em última análise, um ciclo da própria atividade da autora, de modo que não devem ser desprezadas no cômputo do
custo repassado aos mutuários.” Assim, fica a requerida intimada a comprovar o recolhimento da taxa de mandato, no prazo de
5 dias, sob pena de comunicação ao IPESP. No mais, manifeste-se a requerente acerca da contestação e documentos de fls.
42/124, no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: FRANCINE ROBERTA CORREA (OAB 263885/SP), ANA BEATRIZ MILO SERRA
(OAB 290740/SP)
Processo 1013332-33.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander
Brasil SA - Victor Augusto Viveiros Ribeiro - Ciência ao(à) requerente/exequente acerca da certidão do oficial de justiça de
fls. 43 (mandado cumprido negativo), devendo informar, no prazo de 05 dias, se possui interesse na pesquisa de endereços
do(a,s) requerido/executado(a,s) por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL. Em caso positivo, deverá o(a)
requerente providenciar o recolhimento da taxa respectiva. Em caso negativo, deverá fornecer, em igual prazo, o atual endereço
do(a,s) requerido/executado(a,s). No silêncio, o processo será extinto por falta de pressuposto processual (citação), o que não
demandará nova intimação, nos termos do art. 267, IV, do CPC. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1013332-33.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander
Brasil SA - Victor Augusto Viveiros Ribeiro - Vistos. Fls. 45/49. Homologo por sentença o acordo firmado pelas partes às fls.
46/48 e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 794, II, do Código de Processo Civil c.c. o
artigo 360, I, do Código Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1013332-33.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander
Brasil SA - Victor Augusto Viveiros Ribeiro - Ao Estado (Cód. 230-6) = R$ 1.299,40 (custas finais pelo executado) Total = R$
1.299,40 (custas finais) Guia DARE Cód. 230-6 - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1013376-52.2015.8.26.0344 - Monitória - Prestação de Serviços - Associação de Ensino de Marília Ltda - Yanca
Franthiesca Menegatti de Almeida - Ciência ao(à) requerente/exequente acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 40
(mandado cumprido negativo), devendo informar, no prazo de 05 dias, se possui interesse na pesquisa de endereços do(a,s)
requerido/executado(a,s) por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL. Em caso positivo, deverá o(a) requerente
providenciar o recolhimento da taxa respectiva. Em caso negativo, deverá fornecer, em igual prazo, o atual endereço do(a,s)
requerido/executado(a,s). No silêncio, o processo será extinto por falta de pressuposto processual (citação), o que não
demandará nova intimação, nos termos do art. 267, IV, do CPC. - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP)
Processo 1013750-68.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Alcides Spressão - Atual Imóveis
Ltda Me - Vistos. I - Recebo a inicial. II Cite-se a requerida, na pessoa de seu representante legal, para o inteiro teor da presente
ação, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. III Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARLI EMIKO FERRARI OKASAKO (OAB 114096/SP), MARCOS
MARTINS DA COSTA SANTOS (OAB 72080/SP)
Processo 1014303-18.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar - Aparecida de Souza Mello Pereira
- Banco Santander Brasil SA - Vistos. I - Recebo a inicial. Anote-se a gratuidade (fls. 08/09). II Cite-se a requerida, na pessoa
de seu representante legal, para o inteiro teor da presente ação, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue
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anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. III - Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), REGIS PODEROSO DE SOUZA (OAB 230402/SP)
Processo 1014303-18.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar - Aparecida de Souza Mello Pereira
- Banco Santander Brasil SA - Aguardando Manifestação do(a) Autor(a) acerca da contestação de fls. , no prazo de 10 dias.
Aguardando Providências do advogado do requerido para a comprovação do recolhimento da taxa da carteira de previdência
dos advogados, em 48 horas, nos termos do art. 48, da L.E. nº 10.394/70, com redação dada pela Lei 216/74. No silêncio, será
remetida comunicação ao IPESP. - ADV: REGIS PODEROSO DE SOUZA (OAB 230402/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO
(OAB 221386/SP)
Processo 1014372-50.2015.8.26.0344 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Rosilene Aparecida de Souza - Maria Antônia Antonelle - Vistos. Emende o embargante a inicial para: a) Apresentar os
comprovantes de quitação informados às fls. 04/05, bem como os recibos de entrega das jóias e pagamento das comissões; b)
Com relação ao pedido de gratuidade em que pese a declaração de documentos carreados aos autos, para fazer prova do estado
de pobreza e justificar a pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária, providencie a embargante a juntada de
documentos e/ou cópia de sua última declaração de bens e de renda para a Receita Federal. Fica a embargante, desde logo,
advertida que, se verificada que as declarações de pobreza, e de insuficiência de recursos financeiros, não correspondem à
realidade, estará sujeita às sanções penais e civis previstas em lei (art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.050/60, e outras). Alternativamente,
se não quiser juntar cópia da declaração de renda, comprove o pagamento das custas devidas que, nos termos do artigo 4º,
inciso I, da Lei 11.608/2003, o recolhimento da taxa judiciária será “no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do
despacho inicial”. Prazo: 10 dias, pena de indeferimento da inicial, nos moldes do artigo 284, parágrafo único, do CPC. Intimese. - ADV: EDUARDA BOLDORINI ANTONELLI MATTOS SILVA (OAB 359394/SP), ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB
199291/SP)
Processo 1014382-94.2015.8.26.0344 - Monitória - Prestação de Serviços - Associação de Ensino de Marília Ltda - UNIMAR
- Letícia Lindinalva da Silva de Souza - Vistos. I - Recebo a inicial. II - Cite-se a requerida para o inteiro teor da presente ação,
bem como para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 7.089,29 ou embargue o mandado, nos termos do artigo 1.102,
“c”, do Código de Processo Civil, sob pena do procedimento converter-se em execução. III - Em caso de pronto pagamento,
fica o requerido isento do pagamento de custas e verba honorária, nos termos do artigo 1.102, “c”, parágrafo 1º, do Código de
Processo Civil. IV - Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/
SP)
Processo 1014395-93.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Orival Cândido - Gilberto César
Lopes Rodrigues - Vistos. I - Recebo a inicial. Anote-se a gratuidade (fl. 06). II Cite-se o requerido, para o inteiro teor da presente
ação, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. III Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FRANCINE ROBERTA CORREA (OAB 263885/SP)
Processo 1014436-60.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Associação de Ensino de
Marília Ltda - Natália de Siqueira - Vistos. Cite-se a executada, para, querendo, pagar o valor acima, no prazo de 3 (três) dias,
sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC,
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652,
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil.
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrandose o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o(a) executado(a) para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são
e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de
eventual composição amigável. O(a)(s) executado(a)(s) poderá(ao) apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC,
art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20%
sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor
em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer
seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, com os benefícios do
artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JEFFERSON LUIS
MAZZINI (OAB 137721/SP)
Processo 1014454-81.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Juberto Machado
Santana - Banco Itaucard SA - Vistos. Indefiro a gratuidade ao requerente tendo em vista que não comprovou ser hipossuficiente e
não ter condições para arcar com as custas processuais (fls. 25/26). Conforme cosntou do Agravo de instrumento nº 666.163.4/500 de Marília voto nº 21.354: a jurisprudência tem entendido que: “A simples afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício,
quando do conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele entenda não existir a alegada necessidade” (RSTJ 111/26,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Afora isso, adoto como parâmetro para a concessão da gratuidade os rendimentos mensais até
três salários mínimo, tal como a Defensoria Pública Estadual. No caso dos autos o demonstrativo de fl. 26 demonstra que o
requerente recebe a título de vencimentos valor superior ao acima relatado. Evidencia-se, pois, a inexistência de hipossuficiência
econômica que constitui pressuposto para o deferimento da Justiça gratuita. Desse modo, concedo o prazo de 30 dias para o
recolhimento das custas devidas pela presente distribuição, sob pena de cancelamento. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR
(OAB 286137/SP)
Processo 1014471-20.2015.8.26.0344 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Cláudia
Fernandes Duarte Martinez - Cristina Aparecida Bazalha - Vistos. Emende a exequente a inicial para a apresentação da planilha
discriminada do débito nos termos do artigo 475-B, do CPC. Prazo: 10 dias, pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV:
EMERSON COSTA SOARES (OAB 333000/SP)
Processo 1014471-20.2015.8.26.0344 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Cláudia
Fernandes Duarte Martinez - Cristina Aparecida Bazalha - Vistos. Recebo a inicial. Concedo a gratuidade. Anote-se. Fixo os
honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da execução, os quais somente incidirão depois de decorrido o prazo para
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pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do STJ Expeça-se mandado de intimação à executada, para que efetue o
pagamento do débito apontado às fls. 25 (R$ 4.538,78) no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10%, nos
termos do art. 475-J, do CPC. Intime-se. - ADV: EMERSON COSTA SOARES (OAB 333000/SP)
Processo 1014495-82.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.L.G.T. - A.V.S. - R.B. - - C.C.F.I.R.B. - Vistos. Fls. 227. Diante da informação de que o veiculo se encontra na Comarca de Mogi das Cruzes/SP,
expeça-se carta precatória para a realização da perícia no veiculo descrito na inicial, observando-se que a requerida Renault do
Brasil S/A efetuou o depósito dos honorários periciais nestes autos (fls. 211), nos termos da decisão de fls. 197/200. Providencie
a Serventia o encaminhamento da carta precatória com as cópias necessárias. Comunique-se com urgência do Sr. Perito
para o cancelamento da perícia agendada (fls. 218/219). Após, aguarde-se o retorno da carta precatória. Intime-se. - ADV:
JAQUELINE GOMES CRUZ CARDOSO (OAB 337610/SP), PATRICIA GUEDES GOMIDE NASCIMENTO GOMES (OAB 123638/
SP), MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (OAB 28797/SP), ADRIANA D’ AVILA OLIVEIRA (OAB 313184/SP), LUCIANA
DE OLIVEIRA PINTO (OAB 213745/SP)
Processo 1014498-03.2015.8.26.0344 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Ogata Veiculos e Pecas Ltda - Renato Zezzi Garcia - - José Antônio Zezzi Garcia - Vistos. Tratam-se de embargos à
penhora distribuídos como embargos à execução, onde pleiteia o embargante a anulação da penhora on line de fl. 94/95 nos
autos executivos n. 1001065-29.2015.8.26.0344. Verifica-se que o manejo desta ação, apesar de distribuída, não se reveste da
característica de ação autônoma, típica dos embargos à execução devendo ser apreciados nos autos da execução. Desse modo,
INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. Determino o cancelamento da
distribuição destes autos para prosseguimento nos autos da ação executiva (1001065-29.2015.8.26.0344), devendo prosseguir
naqueles. Providencie a Serventia a digitalização de todas as peças deste procedimento para o autos executivos. Após,
remetam-se ao Distribuidor para cancelamento e arquivem-se estes. P.R.I.C. Intime-se. - ADV: FABRICIO DA COSTA NOGALES
(OAB 301615/SP)
Processo 1014711-43.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Victa Esborini - Banco do Brasil S/A - - Banco Bradesco
SA - Vistos. Fls. 01/04: Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da execução, os quais somente incidirão
depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do STJ. Intime-se o(a,s) executado(a,s), na
pessoa de seu(a,s) advogado(a,s) constituído(a,s) nos autos, para pagamento do débito remanescente apurado (R$ 4.010,00),
no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor devido
e dos honorários ora fixados. Outrossim, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta ao(à) requerido(a,s),
deverá o(a,s) exequente(s), no prazo de cinco dias, apresentar o cálculo discriminado e atualizado do débito, com a inclusão
da multa e dos honorários advocatícios supra mencionados, prosseguindo a execução com a necessária indicação de bens
passíveis de penhora. No silêncio, intime-se para fim de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE
GONCALVES (OAB 131351/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), ADRIANO PIACENTI DA SILVA
(OAB 126977/SP)
Processo 1014798-96.2014.8.26.0344 - Monitória - Cheque - Serviço Funerário de Marília Ltda - EPP - Carlos Eduardo
de Oliveira Sales - Vistos. Fls. 65/66: Para que a citação de pessoa física realizada pelo correio seja considerada válida, é
necessária a entrega da correspondência ao destinatário, ou seja, ao(à) requerido(a), não bastando que a carta seja recebida por
terceira pessoa. Assim, não há que se falar em validade da citação da requerida pessoa física cuja carta de citação foi recebida
por terceiro. Nesse sentido: “Litisconsórcio facultativo. Prazo para contestação. Fluência a partir da juntada aos autos do último
AR da citação válida. Citação feita por carta à corré pessoa física, recebida por terceiro. Invalidade. Prazo para contestar
não escoado. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI 22050431220148260000 SP 2205043-12.2014.8.26.0000,
Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2014).
“MONITÓRIA. Ação ajuizada contra pessoa física. Hipótese em que a carta citatória endereçada ao réu foi recebida por terceiro.
Inaplicabilidade ao caso da teoria da aparência. Inteligência do disposto no artigo 223, parágrafo único, primeira parte, do
Código de Processo Civil. Nulidade insanável verificada. Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (artigo 214, CPC). Anulação de todo o processado, desde a citação, com determinação de reabertura do
prazo para oposição dos embargos monitórios. Sentença anulada. Recurso provido. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE DUPLICATA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Citação
postal. Pessoas físicas. Carta de citação recebida por terceiro. Nulidade. Necessidade de entrega direta aos destinatários.
Precedentes jurisprudenciais. Nulidade da citação postal e de todos os atos processuais a ela posteriores. Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para que seja conferida oportunidade aos Apelantes de oferecerem
resposta à demanda. Recurso provido.” (Apelação n. 9228415-75.2008.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 18 de
abril de 2012). “Monitória. Prestação de serviços educacionais (Ciências Econômicas). A carta citatória deve ser entregue
pessoalmente ao citando, não se contentando com a simples presunção do AR ser assinado por parente da ré. Necessidade
de comprovação de ciência inequívoca do demandado sobre os termos da ação proposta, mesmo tendo sido o recibo assinado
por terceiro. Nulidade decretada. Correto o despacho atacado. Recurso improvido.”(Apelação n. 2039526-86.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Bonilha Filho, j. 4.12.2013).”PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CITAÇÃO VIA CORREIO
- AVISO DE RECEBIMENTO - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE ENTREGA DIRETA AO DESTINATÁRIO - EXIGÊNCIA
LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 223, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESCUMPRIMENTO NULIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Na linha da orientação adotada por este Tribunal, para a validade da citação de pessoa
física pelo correio, é necessária a entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida
a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se faça chegar no endereço do citando. 2 - Recurso provido
para anular o feito a partir da citação, determinando sua regular realização.” (STJ, REsp. 810934, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
j. 17/04/2006). (TJ-SP - APL: 00024992620118260695 SP 0002499-26.2011.8.26.0695, Relator: João Camillo de Almeida Prado
Costa, Data de Julgamento: 15/12/2014, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2014). Isto posto, manifestese o requerente em termos de prosseguimento do feito, informando se tem interesse na tentativa de citação do requerido por
meio de oficial de justiça ou se requer pesquisa de endereço do requerido através dos sistemas Renajud, Infojud e Siel, devendo
comprovar o recolhimento das custas devidas. Prazo de 10 dias. No silêncio, o processo será extinto por falta de pressuposto
processual (citação), o que não demandará nova intimação, nos termos do art. 267, IV, do CPC. Intime-se. - ADV: ESTEVÃO
TAVARES LIBBA (OAB 314997/SP), FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA (OAB 138831/SP)
Processo 1014977-93.2015.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA - Crédito,
Financiamento e Investimento - Manoel do Nascimento Prates - Vistos. Fls. 22/36: Não localizei o contrato nº 101919001216914
- nº da Omni (1500148495 - nº do Banco Pecúnia - fls. 5) dentre os diversos números de contratos constantes da relação de fls.
30/36. Desse modo, concedo ao requerente o prazo de 10 dias para identificar/localizar o contrato objeto da presente ação na
relação apresentada às fls. 30/36, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP)
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Processo 1015105-16.2015.8.26.0344 - Busca e Apreensão - Liminar - Márcia Rosana Marques - Adeir Rodrigues Teodósio
- Vistos. Cumpra a requerente integralmente a decisão de fls. 11/12, a fim de emendar a inicial para apresentar Boletim de
Ocorrência para a comprovação do esbulho, nos termos do art. 927, do CPV, sob pena de indeferimento da inicial. Após, tornem
os autos conclusos para a apreciação do pedido de urgência. Intime-se. - ADV: SILVIA REGINA PEREIRA F ESQUINELATO
(OAB 83812/SP)
Processo 1015382-32.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Santos Rosa Móveis e
Decoração Ltda Me - Emílio Carlos Sanches Maldonado - Posto isto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 295,
III, do CPC., declarando extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, I e VI, ambos do CPC.
Deixo de condenar a requerente no pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não se aperfeiçoou a triangulação
processual. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I. - ADV: AIRTON MAGOSSO (OAB 72724/SP)
Processo 1015382-32.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Santos Rosa Móveis e
Decoração Ltda Me - Emílio Carlos Sanches Maldonado - Nos termos da Lei n° 11.608/2003, o valor do preparo a ser recolhido
em caso de eventual interposição de recurso, o seguinte: -Valor corrigido: R$ 200,00 (guia DARE cód. 230-6) A Correção do
valor acima, foi calculada segundo a última tabela prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais, publicada
no D.O.J. de dezembro/2015. - ADV: AIRTON MAGOSSO (OAB 72724/SP)
Processo 1015726-13.2015.8.26.0344 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Multipensions
Bradesco - Fundo Multipatrocinado de Previdência Privada - César Kerbauy Lovato - Posto isto, INDEFIRO a petição inicial,
com fundamento no art. 295, III, do CPC., declarando extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art.
267, I e VI, também do CPC. Deixo de condenar a requerente no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não se
aperfeiçoou a triangulação processual. Oportunamente, arquivem-se. P. R. I. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB
130291/SP)
Processo 1015726-13.2015.8.26.0344 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Multipensions Bradesco
- Fundo Multipatrocinado de Previdência Privada - César Kerbauy Lovato - Nos termos da Lei n° 11.608/2003, o valor do preparo
a ser recolhido em caso de eventual interposição de recurso, o seguinte: (valor mínimo do preparo: R$ 106,25 guia DARE cód.
230-6) - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)
Processo 1015815-36.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Joana Gomes Amorim - Medisanitas
Brasil Assistência Intgeral à Saúde S/A - - Divicon Especialista Em Saúde - Vistos. Recebo a inicial. Diante dos documentos
de fls. 20/24 concedo a gratuidade judiciária à requerente. Anote-se. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com
devolução de valores pagos e danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por ajuizada por Joana Gomes Amorim
em face de Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S/A, na qual alega a requerente que por intermédio da operadora
de Saúde Divicon - Especialistas em Saúde aderiu ao plano de saúde ofertado pela requerida mediante o pagamento mensal de
R$280,77, oportunidade em que lhe foi informado que em virtude da portabilidade seu prazo de carência para procedimentos
cirúrgicos, leitos e procedimentos de alta tecnologia seria de 12 meses a partir de 01/08/2015, data de assinatura do contrato,
não abrangendo consultas médicas e exames de rotina. Afirma que no momento da contratação foi informada que apenas o
Hospital Universitário da Unimar possuía convênio com o plano de saúde da requerida. Ocorre que ao necessitar de consulta
médica, procurou o Hospital Universitário e recebeu a informação de que não existe convênio com a requerida, motivo pelo qual
necessitou de ajuda de seu filho para custear consulta particular. Sustenta que entrou em contato com a requerida por diversas
vezes e como não obteve qualquer informação, registrou reclamação junto ao PROCON, que ainda se encontra pendente de
solução. Requer em sede de antecipação de tutela o reconhecimento imediato da rescisão contratual , “aliviando a autora
o ônus que recai sobre a mesma”. Nos termos do artigo 273, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no
pedido inicial fica condicionada à existência de prova inequívoca e ao convencimento do magistrado da verossimilhança da
alegação, presente uma das hipóteses dos incisos I e II, do mesmo artigo. Neste Juízo prévio de cognição, analisada a inicial
e os documentos que a instruem, infere-se que pretende a requerente, em sede de antecipação da tutela, a suspensão da
exigibilidade da mensalidade do plano de saúde contratado, sob o argumento de que não há médico e hospital conveniado
nesta cidade, até mesmo porque o reconhecimento de imediato da rescisão contratual não é possível antes do contraditório. Os
documentos de fls. 31/40 e 45/46 comprovam a existência do contrato firmado entre as partes, ao passo que o documento de
fls. 55/56, emitido pelo PROCON local, demonstra a ausência de prestação do serviço contratado, com a informação de que a
requerida decretou falência, o que, a princípio, enseja a rescisão do contrato de compra e venda, com o retorno das partes ao
“status quo ante”. Assim, diante das informações prestadas e considerando que a providência reclamada em caráter antecipado
não é irreversível, mas visa somente evitar dano de difícil reparação com a exigibilidade de mensalidades de um contrato de
prestação de serviço que não está sendo cumprido pela requerida, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar
a suspensão da exigibilidade das mensalidades vencidas e vincendas do plano de saúde contratado, até o julgamento final
da lide. Cite-se e intime-se o requerido, ficando advertido do prazo de 15 dias para apresentar a defesa, sob pena de serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do art. 285, do CPC. Intime-se. - ADV: JULIANO VANE
MARUCCI (OAB 312380/SP)
Processo 4002904-09.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Associação de Ensino de
Marília Ltda - Marcos Henrique de Lima - Aguardando manifestação da Autora quanto à ordem positiva de bloqueio de bens
móveis junto ao sistema RENAJUD (fls. 59/60). Prazo: 05 dias. No silêncio, será intimado pessoalmente, para dar andamento
ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 267, III, § 1º, do Código de
Processo Civil. - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP)
Processo 4002951-80.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - MARIANA
PELEGRINELLI TOSTES DIAS - TELEFÔNICA S.A. - Vistos. Fls. 01/03. Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do
valor da execução, os quais somente incidirão depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula
517, do STJ. Intime-se a executada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para pagamento do débito apurado
nas fls. 03 (R$ 13.200,00), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de 10%
sobre o valor devido e dos honorários ora fixados. Outrossim, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta ao
requerido, deverá o exequente, no prazo de cinco dias, apresentar o cálculo discriminado e atualizado do débito, com a inclusão
da multa e dos honorários advocatícios supra mencionados, prosseguindo a execução com a necessária indicação de bens
passíveis de penhora. No silêncio, intime-se para fim de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Intime-se. - ADV: HEBERT VINICIUS
CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), MARCEL RODRIGUES PINTO (OAB 278803/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO
(OAB 115832/SP)
Processo 4003313-82.2013.8.26.0344 - Monitória - Cheque - SEVEN RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS
LTDA - ROSILENE APARECIDA DE SOUZA - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls.
132/135. Diante da certidão de trânsito em julgado (fls. 137), manifeste-se a credora nos termos do art. 475-J, do CPC. O pedido
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de execução de sentença deverá ser formulado em incidente a estes autos, cabendo ao credor o correto protocolamento da
petição como incidente de cumprimento de sentença, no prazo de 10 dias, apresentando memória discriminada e atualizada
do cálculo. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: CARLOS JOSE BARBAR CURY (OAB 115100/SP), SERGIO
ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP)
Processo 4003865-47.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais - Conjunto Residencial
San Remo - Paula Fernandes dos Reis Mauad - Caixa Econômica Federal - Paulo Cesar Lapa - Fica a Exequente intimada a
providenciar o recolhimento da devida taxa para intimação da executada acerca da vistoria no imóvel. (se mandado R$ 63,75, se
carta: R$ 8,30) - ADV: CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)
Processo 4003865-47.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais - Conjunto Residencial
San Remo - Paula Fernandes dos Reis Mauad - Caixa Econômica Federal - Vistos. Fls. 135/136: Os honorários periciais devem
ser fixados de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade, pautando-se na complexidade da perícia, como também na
condição econômica das partes e no proveito econômico pretendido. Afora isso, o valor dos honorários não pode inviabilizar
o trabalho do perito, mas também não pode onerar demasiadamente a parte, dificultando e, até mesmo, impossibilitando a
produção da prova. Isto posto, fixo os periciais definitivos em R$ 1.500,00, valor que se mostra compatível com a complexidade
do trabalho pericial realizado, cujo laudo segue às fls. 141/168 dos autos. Assim, comprove o requerente o recolhimento do
complemento dos honorários periciais no valor de R$ 800,00, no prazo de 10 dias, ficando desde já deferido seu levantamento
em favor do perito. Expeça-se mandado de levantamento em favor do perito, referente ao depósito de fls. 122. No mais,
manifestem-se as partes acerca do laudo pericial de fls. 141/168, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao perito, por e-mail, da
presente decisão. Intime-se. - ADV: CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELE MENDES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIDNEI RODRIGUES DE ALCÂNTARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0647/2015
Processo 0000903-22.2013.8.26.0344 (034.42.0130.000903) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luís
Dourado Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação do requerido, de fls. 169/172vº, nos
efeitos devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Seção de Direito Público, observando-se as formalidades legais. Intime-se. - ADV: HUGO APARECIDO PEREIRA (OAB
232634/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP)
Processo 0001301-08.2009.8.26.0344 (344.01.2009.001301) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Igreja Evangélica
Assembléia de Deus Ministério de Madureira - Espólio Pedro Ortiz da Silva - - Lenilde Siqueira Ortiz - Município de Marília
- Andréa da Silva Lima - Vistos. Fls. 120/130. Recebo a apelação dos requeridos nos efeitos devolutivo e suspensivo. Às
Contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado,
observando-se as formalidades legais. Intime-se. - ADV: ADRIANA PATRICIA BONI (OAB 132549/SP), JOSÉ AUGUSTO
ANDRADE ZANUTO (OAB 159853/SP), GUILHERME MARTINHÃO SALDANHA (OAB 197800/SP), FERNANDO JOSE PALMA
SAMPAIO (OAB 292755/SP)
Processo 0001594-70.2012.8.26.0344 (344.01.2012.001594) - Cumprimento de sentença - Cheque - Aprídio Moura Filho Mônica Lallo Bonini - - Jm Caetano Representações Comerciais - Rosa A. D. de Britto - Vistos. Defiro o pedido retro, determinando
o bloqueio de valor até o montante do débito junto ao Sistema BACEN-JUD (R$ 22.699,45 - fls. 270) em eventuais contas
existentes em nome dos executados J. M. Caetano Comércio e Representações Comerciais Ltda (CNPJ/MF nº 04.594.551/000181) e Mônica Lallo Bonini (CPF/MF nº 180.907.718-40).(Em caso positivo, proceder-se-á a transferência do valor bloqueado para
a agência PAB/FORUM local em conta judicial, aguardando-se os procedimentos necessários junto ao sistema BACEN-JUD. O
valor bloqueado fica automaticamente convertido em penhora, intimando-se os executados, através de seu Advogado, inclusive
do prazo para oposição de impugnação, se for o caso, consignando-se que eventual bloqueio na conta mantida pela executada
perante o Banco Bradesco S/A deverá ser imediatamente desbloqueado, diante do pedido formulado pelo exequente às fls. 269.
Se o resultado for infrutífero ou com valor inferior, fica desde já DEFERIDA a pesquisa pelo sistema Renajud de veículos em
nome das executadas. Após, manifeste-se o exequente sobre a indicação de bens à penhora. Sendo a resposta negativa, com
a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o
prosseguimento do feito no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis
de penhora, intime-se para fins de extinção.( BACEN- JUD/ NEGATIVO) Intime-se. - ADV: ANTÔNIO COELHO NETO (OAB
292012/SP), LIVIO MIGUEL (OAB 218536/SP)
Processo 0001721-42.2011.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Município
de Marília - Lourivaldo Carvalho Balieiro - - Orlando Freitas de Souza - - Marcos Paulo Sant Ana Me - Trata-se de exceção de
pré-executividade oposta por Orlando Freitas Souza nos autos da ação de reintegração de posse contra ele e outros movida por
Município de Marília, em fase de cumprimento de sentença. Aduz o executado, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da presente ação, pois muito embora tenha sido incluído no polo passivo da ação de conhecimento já não ostenta
mais a condição de sócio da empresa Lanchonete Cabana Boi na Brasa de Marília Ltda - ME desde 05.01.2010, quando vendeu
suas cotas à Lourivaldo Carvalho Balieiro, fato anterior ao próprio ajuizamento da ação. Salientou que o Município exequente
não instruiu a ação conforme determinado pelo estatuto processual civil, deixando de discriminar a participação societária
daqueles que foram incluídos no polo passivo. Por tais razões, requereu o acolhimento da exceção, para que seja reconhecida
sua ilegitimidade passiva e consequentemente a inexigibilidade da dívida executada (fls. 449/451). A petição foi instruída com
os documentos de fls. 452/468. O exequente manifestou-se a fls. 473/474, sustentando, em síntese, que a questão suscitada é
extemporânea, uma vez que não foi suscitada na fase de conhecimento, e que a responsabilidade do excipiente tem nascedouro
no fato de ter sido sócio da empresa quando constituída. É o relatório. DECIDO. O manejo da exceção de pré-executividade é
admitido excepcionalmente para suscitar questões de ordem pública que envolvam vício intrínseco do título exeqüendo ou do
processo e conduzam a nulidade insanável. Sendo esta exatamente a hipótese em apreço, em que é invocada a ilegitimidade
passiva do executado-excipiente, é caso de conhecimento da exceção. Entretanto, no mérito, a exceção deve ser rejeitada.
Isso porque a ilegitimidade passível de arguição na fase de cumprimento de sentença, seja por meio de exceção de préexecutividade, seja por impugnação (CPC, art. 475-L, IV), é a que decorre da interpretação dos artigos 566 a 568, ou seja,
aquela que diz respeito à própria execução. Na hipótese, o excipiente foi incluído no polo passivo da ação de reintegração
de posse movida pela excepta, por ter sido um dos responsáveis diretos pelo esbulho noticiado na inicial e mesmo notificado
judicialmente ter se mantido inerte em relação à desocupação do bem público. O excipiente foi citado pessoalmente para ação
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de conhecimento e não apresentou resposta. Ao final, o processo foi extinto sem apreciação do mérito, em virtude da carência
superveniente advinda da desocupação voluntária do réu Marcos, impondo-se os ônus da sucumbência a ele e outros réus,
correspondentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$200,00 para cada qual (fls.
416/417). Houve o trânsito em julgado dessa decisão (fls. 421). É exatamente esse o título executivo judicial que ampara a
inclusão do excepto no polo passivo da ação em fase de cumprimento, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade.
É importante registrar que a responsabilidade pelo esbulho que fundamentou o pedido de reintegração de posse é atribuída
diretamente ao excipiente Orlando Freitas de Souza e a outros réus e não de forma indireta, decorrente de sua condição de
sócio da empresa Lanchonete Cabana Boi na Brasa de Marília Ltda - ME. Por essa razão, o fato de ter alienado sua participação
na empresa antes do ajuizamento da ação em nada interfere em sua legitimidade parar figurar no polo passivo da ação. E ainda
que assim não fosse, deve-se observar que na época da configuração do esbulho, a partir da notificação judicial efetivada em
14.10.2009 (fls. 54), o excipiente ainda integrava os quadros da referida empresa, de modo que também por isso justificavase sua inclusão no polo passivo, cabendo a ele apenas invocar eventual direito de regresso com base no contrato de compra
e venda de fls. 452/456 em relação ao comprador de sua cota social. Isto posto, conheço a exceção de fls. 449/451, mas no
mérito a REJEITO, determinando o prosseguimento da execução. Sem custas ou honorários em face da presente exceção.
No mais, em face do fluxo do prazo de 15 dias, sem notícia de pagamento, defiro a realização de pesquisa e bloqueio pelo
sistema Bacen-Jud, conforme requerido a fls. 540, observando-se a conta atualizada de fls. 549 e o valor devido por cada
executado.(fica o devedor intimado, na pessoa de seu advogado, da efetivação da penhora que recaiu sobre o valor de R$
308,85 bem como do prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC). - ADV: LUIZ
FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES, OVIDIO NUNES FILHO (OAB 43013/SP),
ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 244053/SP), DOMINGOS CARAMASCHI JUNIOR (OAB 236772/SP), MONICA REGINA
DA SILVA (OAB 235458/SP), UINSTON HENRIQUE (OAB 106381/SP), RONALDO SÉRGIO DUARTE (OAB 128639/SP)
Processo 0001772-19.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade da Administração - Elevadores
Atlas Schindler Sa - Município de Marília - Vistos. Fls. 215. Defiro. Expeça-se nova guia de levantamento. Com a comprovação
do levantamento, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN (OAB 168804/SP), MONICA
REGINA DA SILVA (OAB 235458/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), MARIANA DELAZARI TARTARI
(OAB 303225/SP)
Processo 0003605-82.2006.8.26.0344 (344.01.2006.003605) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Banco Santander Banespa Sa - Leodir Arantes de Lima - - Flávia Barbosa Martins - Conforme consta da certidão de fls. 1387,
os autos da ação criminal em trâmite perante a 2ª Vara Federal Especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
e Lavagem ou Ocultação de bens, Direitos e Valores, encontram-se aguardando alegações finais, com posterior sentença.
Destarte, considerando as alegações das partes, em especial as que imputam reciprocamente a culpa exclusiva, mostra-se
prudente aguardar a decisão final da referida ação penal a fim de se evitar decisões contraditórias. Nesse sentido: “Sedimentouse a jurisprudência no sentido de só ter como obrigatória a paralisação da ação civil, quando a ação penal puder fechar a via
civil, tal como: provar que não houve o fato, ou que não foi o acusado o autor do delito. Neses casos exemplificativos, fechada
estaria a via civil (STJ-2ª Turma, REsp 293.771-PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 13./11/2001, negaram provimento, v.u.). Assim
sendo, determino a suspensão do andamento da presente ação, por ora, até a prolação de sentença no Juízo criminal, nos
termos do art. 265 do CPC. - ADV: GUILHERME OELSEN FRANCHI (OAB 73052/SP), JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP),
HITOMI FUKASE (OAB 184704/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0004030-46.2005.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Shesterson
Campos - Cooperativa Economia Cred Mutuo Pms Serv Secretaria Negocios Seg - Vistos. Intime-se o devedor, na pessoa de
seu advogado, para o recolhimento das custas finais, no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa.
Decorrido o prazo sem a comprovação do recolhimento, expeça-se certidão encaminhando à Fazenda Estadual. Após, arquivemse os autos. Int. - ADV: CLAYTON BERNARDINELLI ALMEIDA (OAB 241167/SP), RAIANE BUZATTO (OAB 367905/SP), DEISE
CRISTINA GOMES LICAS (OAB 134246/SP)
Processo 0004971-83.2011.8.26.0344 (344.01.2011.004971) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Sheila dos Santos
Brandão - União Empreendimentos Imobiliários Sc Ltda - Fls. 308 .Aguardando ciência da parte interessada acerca do
desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No
silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento solicitado pelo advogado: Dr. César Alessandre Iatecola) - ADV: CESAR
ALESSANDRE IATECOLA (OAB 126988/SP)
Processo 0004995-19.2008.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Alexandre Alves Vieira - PAULO ALEXANDRE QUEIROZ BETARELLE - Sérgio Maurício Gasparini - Alexandre Alves Vieira e outro - Posto isso, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação com fundamento nos artigos 269 I e 475 L-V para reconhecer o excesso de
execução e reputar correto o valor apurado pela contadoria judicial às fls. 312. A fim de se evitar questionamentos futuros,
registre que em se tratando de mero incidente, não é cabível a fixação de honorários advocatícios. Prossiga-se na execução,
devendo o exequente apresentar o demonstrativo atualizado do débito remanescente apurado às fls. 312 (R$283,99 para
agosto de 2015). Com a apresentação do cálculo, intime-se o executado para pagamento do débito remanescente, sob pena de
aplicação da multa de 10% do art. 475-J, do CPC. Intime-se. - ADV: HAMILTON ZULIANI (OAB 165362/SP), ANTONIO CARLOS
CREPALDI (OAB 208613/SP), ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP), GUSTAVO BUORO MORILHE (OAB 251291/SP),
PAULO ALEXANDRE QUEIROZ BETARELLE (OAB 304332/SP), MARCO ANDRE LOPES FURLAN (OAB 150842/SP), MARIO
JOSE LOPES FURLAN (OAB 136926/SP)
Processo 0006192-33.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0017952-86.2007.8.26) (034.42.0130.006192/1) Cumprimento Provisório de Decisão - Liquidação / Cumprimento / Execução - Eduardo Duarte do Nascimento - Central Marília
Notícias Ltda - Vistos. Considerando o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 2224474-32.2014.8.26.0000, que manteve
a decisão de fls. 828/834, prossiga-se na execução principal 17952-86.2007.8.26.0344/01, encaminhando para a publicação
da determinação de fl. 375 com urgência. Intime-se. - ADV: ADEMIR SOUZA E SILVA (OAB 77291/SP), TELÊMACO LUIZ
FERNANDES JUNIOR (OAB 154157/SP), MARINES APARECIDA SULPICIO (OAB 113005/SP), WANDERLEI ROSALINO (OAB
253504/SP)
Processo 0006263-35.2013.8.26.0344 (034.42.0130.006263) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Eliandro Aparecido Guelfi - Vistos. Intime-se o devedor, por carta, para o recolhimento das custas finais,
no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa. Decorrido o prazo sem a comprovação do recolhimento,
expeça-se certidão encaminhando à Fazenda Estadual. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE
AGUIAR (OAB 66479/SP)
Processo 0006336-46.2009.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Áurea Alves
Botelho de Araújo - - Maria Inês Doro Cintra - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 450/451: Aguarde-se o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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processamento. Intime-se. - ADV: MARCELO AUGUSTO FABRI DE CARVALHO (OAB 142911/SP), JOSE ROBERTO GOMES
CORRÊA (OAB 198783/SP), TATIANA DE FARIA BERNARDI (OAB 166623/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP),
NORBERTO OYA (OAB 135630/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), PATRICIA WERNECK LORENZI (OAB
105446/SP)
Processo 0006875-70.2013.8.26.0344 (034.42.0130.006875) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
(“FUNDO”) - - Banco Santander (Brasil) S/A - W Toni Presentes Me - - Wanderley Toni - Luciene Fernandes Enares - Vistos.
Fls. 190. Diante dos documentos de fls. 191/212 defiro a substituição processual. Anote-se. Fls. 216/217. Diante da certidão de
fl. 218 providencie a arrematante as cópias e os recolhimentos das taxas de expedição e autenticação. Atendida a providência
supra, expeça-se a carta de arrematação. No mais, cumpra o exequente a parte final da decisão de fl. 186. Intime-se. - ADV:
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), JOAO LUIZ BRITO DA SILVA (OAB 121329/SP)
Processo 0007039-69.2012.8.26.0344 (344.01.2012.007039) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Dimas Oioli Banco Itaú Sa - - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - - Banco Cacique Sa - Vistos. Fl. 263. A providência
compete à parte, aguarde-se o cumprimento da decisão de fl. 259. No silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV: RICARDO
NEVES COSTA (OAB 120394/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP), AURELIO CARLOS FERNANDES (OAB
208616/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/
SP), GERSON GARCIA CERVANTES (OAB 146169/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 0007554-56.2002.8.26.0344 (344.01.2002.007554) - Arrolamento de Bens - Mathilde Prado Perenette - Antonio
Perenette - Michelly Barros Perenette - Fls. 124 .Aguardando ciência da parte interessada acerca do desarquivamento dos
autos. Os autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No silêncio os autos serão
arquivados. (desarquivamento solicitado pelo advogado: Dr. RogérioBitonte Pigozzi) - ADV: ROGERIO BITONTE PIGOZZI (OAB
225868/SP), WALDYR DIAS PAYAO (OAB 82844/SP), RODRIGO ESCOBAR DE MELO FRANÇA (OAB 164363/SP)
Processo 0007580-73.2010.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - Delso José Rabelo - Thiago Rodrigo Silveira - Vistos. Fls. 257/258. Retifique-se o termo de penhora de fl. 140
fazendo constar que a penhora recaiu sobre os direitos pertencentes ao executado Thiago Rodrigo da Silveira. Oportunamente,
expeça-se certidão para registro da penhora., nos termos do art. 659, § 5º, do CPC. No mais, manifeste-se o exequente sobre o
prosseguimento da ação. Intime-se. - ADV: DELSO JOSÉ RABELO (OAB 184632/SP), ANA RITA LIMA HOSTINS (OAB 136089/
SP)
Processo 0007890-74.2013.8.26.0344 (processo principal 0028926-85.2007.8.26) (034.42.0130.007890/1) - Cumprimento
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ligia Lara Bicalho Borini - American Drinks Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda Me - - Indusbank Marília Engenharia e Comércio Ltda - Vistos. Antes da análise do pedido e tendo em vista as
manifestações de fls. 173/179 e 180/181 determino que a exequente se manifeste acerca da decretação de autofalência da coexecutada. Prazo: 10 dias. Com a manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público e retornem conclusos. Intime-se. ADV: GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), GIOVANA BENEDITA JÁBER ROSSINI (OAB 165563/SP), EDNILSON
DE CASTRO (OAB 205438/SP), ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 221127/SP)
Processo 0008819-49.2009.8.26.0344 (344.01.2009.008819) - Procedimento Ordinário - Airton José da Silva - - Carlos
Eduardo da Silva - - Rubens da Silva - - Sérgio Massahiro Sato - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Nada
obstante a intimação de fl. 155, observo que ainda não foi iniciada a fase de execução do julgado. Desse modo, diante da inércia
do requerente, aguarde-se em arquivo provocação dos interessados pelo prazo prescricional. Intime-se. - ADV: REINALDO
CLEMENTE SOUZA (OAB 123085/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), SILVIA REGINA PEREIRA F
ESQUINELATO (OAB 83812/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)
Processo 0010646-42.2002.8.26.0344 (344.01.2002.010646) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Maripav Pavimentacao e Construcao Ltda - Parque Aquatico Marilia Sc Ltda - Vistos Fl. 252. Anote-se. Em prosseguimento aos
atos executórios, defiro a avaliação do bem imóvel penhorado à fl. 150. Nomeio perito o Eng. Civil José Ricardo Nakatani. Fixo
os honorários provisórios em R$ 3.000,00 (três mil reais). Venha o depósito, em 05 dias. Após, intime-se o perito para entrega
do laudo em 30 dias. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Int. - ADV: ROGER PAMPANA NICOLAU (OAB 164713/SP),
FRANCIS HENRIQUE THABET (OAB 169597/SP), JOAQUIM VENÂNCIO DE SOUZA NETO (OAB 159852/SP), MARLUCIO
BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP), FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES (OAB 202085/SP), EVA MACIEL (OAB 49776/
SP)
Processo 0010695-05.2010.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Roberto Bolognesi - Nazareno Chicarelli - - Lygia Melges de Carvalho Chicarelli - Vistos. Fl. 456. Diante da manifestação
do exequente, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias. Decorrido o prazo, independente de nova intimação,
manifeste-se o exequente quanto ao praceamento do bem penhorado nestes autos. No silêncio, intime-se para fins de extinção.
Intime-se. - ADV: OSWALDO SEGAMARCHI NETO (OAB 92475/SP), VALTER LANZA NETO (OAB 278150/SP), JÚLIO CÉSAR
PELIM PESSAN (OAB 167624/SP)
Processo 0010845-30.2003.8.26.0344 (344.01.2003.010845) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral Bel Produtos Alimenticios Ltda - Fw Transportes Ltda - Vistos. O pedido de fls. 1056/1057 extrapola os limites da lide, razão
pela qual deixo de conhecer o pedido da executada. Diante da extinção da execução, remetam-se os autos ao arquivo. Intimese. - ADV: LUIZ CARLOS DOS SANTOS (OAB 189143/SP), MARCOS VINICIUS GONÇALVES FLORIANO (OAB 210507/SP),
ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP), ROGERIO BITONTE PIGOZZI (OAB 225868/SP), HENRIQUE JOSE BOTTINO
PEREIRA (OAB 289760/SP), PAULO ALEXANDRE QUEIROZ BETARELLE (OAB 304332/SP)
Processo 0011451-09.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Marília - Patrícia de Souza Carvalho - Vistos. Fls. 104. Defiro a tentativa de bloqueio de valor até o montante
do débito junto ao sistema BACENJUD (R$ 4.772,09) em eventuais contas existentes em nome da executada. Em caso positivo,
proceder-se-á a transferência do valor bloqueado para a agência PAB/FORUM local em conta judicial, aguardando-se os
procedimentos necessários junto ao sistema BACENJUD. O valor bloqueado fica automaticamente convertido em penhora,
intimando-se o executado, inclusive do prazo para oposição de impugnação, se for o caso. Sendo a resposta negativa, com a
juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o
prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis de
penhora, intime-se para fins de extinção.( BACEN- JUD/ NEGATIVO) Intime-se. - ADV: LAZARO FRANCO DE FREITAS (OAB
95814/SP)
Processo 0012320-45.2008.8.26.0344 (344.01.2008.012320) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa Sucessor Por Incorporação do Banco Nossa Caixa Sa - Everton José Ferreira Júnior - - Everton José
Ferreira - Vistos. Fls. 231/232. Indefiro, por ora o pedido de busca de endereços do co-executado junto a empresas de telefonia
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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e órgãos de proteção ao crédito, uma vez que os executados foram citados às fls. 33 verso. Antes, esclareça o exequente sobre
a penhora de fl. 35 (serra circular avaliada à época em R$ 800,00); a indicação de outros bens passíveis de constrição; ou se
diante da não localização de bens à penhora, pretende a suspensão do processo para ulteriores providências. Prazo: 10 dias.
No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: LUIZ HELADIO SILVINO (OAB 126727/SP), EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0012462-93.2001.8.26.0344 (344.01.2001.012462) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - M.P.E.S.P.
- J.A.G.C. - - V.A.C. - - M.C.G.C. - - C.F.C. - - R.B.C. - - M.L.S.M. - - W.M. - - C.M.N. - O.M.T.M. - Vistos. Diante do julgamento
definitivo do agravo de instrumento nº 2111716-76.2015.8.26.0000 (fls. 5930/5935), intimem-se as partes para apresentarem seus
memoriais em prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pelo Ministério Público seguido dos requeridos, na ordem de qualificação
da petição inicial. Sem prejuízo, anote-se na autuação a conversão do agravo de instrumento nº 2111716-76.2015.8.26.0000 em
agravo retido (fls. 5930/5935). Intime-se. - ADV: LUIZA MENEGHETTI BRASIL (OAB 131377/SP), LIDIANE IUNES DE GODOY
(OAB 176909/SP), OVIDIO ROCHA BARROS SANDOVAL (OAB 15542/SP), CRISTIANO DE SOUZA MAZETO (OAB 148760/
SP), GUSTAVO COSTILHAS (OAB 181103/SP), OVIDIO ROCHA BARROS SANDOVAL JUNIOR (OAB 111280/SP), SILVIO
GUILEN LOPES (OAB 59913/SP), LUIZ FERNANDO CARDOSO (OAB 68665/SP), LUCCAS DANIEL DE SOUZA FERREIRA
(OAB 320449/SP), JOSÉ DE SOUZA JUNIOR (OAB 186254/SP), ANDRE SIERRA ASSENCIO ALMEIDA (OAB 237449/SP),
GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP), WANDERLEI ROSALINO (OAB 253504/SP)
Processo 0013262-04.2013.8.26.0344 (034.42.0130.013262) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Valdemar Pasqualino - Joana Darc Cotrin Pasqualino - - Patricia Cotrin Pasqualino Yamada - - PRISCILA COTRIN
PASQUALINO FERNANDES - - Paula Cotrin Pasqualino - Everaldo Rezende de Lira - - Carmosita Rezende de Sá - Vistos. Fls.
220/228 e fls. 233/236. Proceda-se à substituição do polo ativo da ação, devendo constar a viúva e herdeiros mencionados às fls.
220. No mais, considerando o valor do débito, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias acerca de eventual possibilidade de
acordo. No silêncio, intimem-se as exequentes para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, no mesmo prazo. Intimese. - ADV: PRISCILA COTRIN PASQUALINO (OAB 169318/SP), MAURO HAMILTON PAGLIONE (OAB 169685/SP)
Processo 0013310-26.2014.8.26.0344 (processo principal 0001475-46.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Associação
de Ensino de Marília Ltda - Enedina dos Santos - Vistos. Fls. 199/202. Defiro o pedido retro, determinando o bloqueio de valor
até o montante do débito junto ao Sistema BACEN-JUD (R$ 26.332,41 - fls. 199/200) em eventuais contas existentes em
nome da executada Enedina dos Santos (CPF/MF nº 110.632.178-22). Em caso positivo, proceder-se-á a transferência do valor
bloqueado para a agência PAB/FORUM local em conta judicial, aguardando-se os procedimentos necessários junto ao sistema
BACEN-JUD. O valor bloqueado fica automaticamente convertido em penhora, intimando-se a executada, inclusive do prazo
para oposição de impugnação, se for o caso. Sendo a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação
e efeito legal, dê-se vista dos autos a exeqüente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido
o prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.(BCENJUD/ NEGATIVO) Intime-se. - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP), NILCIMARA DOS SANTOS (OAB 269458/
SP), GISELE LOPES DE OLIVEIRA (OAB 226125/SP)
Processo 0013798-15.2013.8.26.0344 (034.42.0130.013798/4) - Cumprimento Provisório de Decisão - Multa Cominatória /
Astreintes - Marli de Oliveira Alvares - - Valdir Alvares - Companhia Desenvolvimento Habitacional Urbano Est Sao Paulo\<cdhu\>
- Helena Bertolini - Vistos. Fls. 150/151. Considerando que o Instrumento Particular de Quitação de Financiamento foi
apresentado nos autos pela executada apenas em agosto de 2014 (fls. 558/570 dos autos principais), intime-se a executada,
através de seu(sua) advogado(a), para pagamento do valor de R$ 3.660,00 (cálculo de fls. 151), devidamente atualizado, no
prazo de quinze dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor devido e
prosseguimento dos atos executórios. Consigne-se porém, que não será possível o levantamento de valores sem que haja
habilitação dos herdeiros de Valdir Álvares, conforme já decido às fls. 601 dos autos em apenso. Por fim, defiro excepcionalmente
o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias, a fim de seja cumprida a determinação de fls. 140. Intime-se. - ADV: FABIO
RICARDO PALMEZAN RIBEIRO (OAB 241521/SP), FRANCIANE GAMBERO (OAB 218958/SP), JULIANA ANDREA OLIVEIRA
(OAB 206247/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), FLAVIO FERNANDO JAVAROTTI (OAB 199390/SP), MARIANA
DELLABARBA BARROS (OAB 186579/SP)
Processo 0014300-90.2009.8.26.0344/01 (034.42.0090.014300/1) - Cumprimento de sentença - Banco do Brasil Sa Sucessor
Por Incorporação do Banco Nossa Caixa Sa - Agnelo Alves Pinto - - Antônia Sciolpi Pinto - - Antônia Sciolpi Pinto Me - - Agnelo
Alves Pinto - Vistos. Fls. 447/448. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, independente de
nova intimação, apresente o credor a planilha do débito atualizada para possibilitar a apreciação do pedido de fls. 441/442.
No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP),
ODILIO MORELATTO JUNIOR (OAB 102635/SP), CAROLINA MARIA MORRO GOMES GALBIATI (OAB 208622/SP), CARLA
OBRELLI DAL’EVEDOVE (OAB 229756/SP)
Processo 0015180-87.2006.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Adalberto
Gavirato de Araujo - - Maricler Botelho de Oliveira - Instituto de Previdência do Municipio de Marilia \<ipremm\> - Maricler
Botelho de Oliveira - Vistos. Diante da ausência de créditos a compensar, cumpra o exequente a parte final da decisão de fls.
434. Intime-se. - ADV: MARICLER BOTELHO DE OLIVEIRA (OAB 216633/SP), LUIZ EDUARDO LARAYA (OAB 160015/SP),
RONALDO SÉRGIO DUARTE (OAB 128639/SP)
Processo 0015817-96.2010.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Confusão - Fábio Mendes Batista - Electra Locadora
de Máquinas Geradores e Veículos Ltda - Fábio Mendes Batista - Vistos. Fls. 183. Defiro a tentativa de bloqueio de valor até o
montante do débito junto ao sistema BACENJUD (R$ 1.436,92) em eventuais contas existentes em nome da executada. Em caso
positivo, proceder-se-á a transferência do valor bloqueado para a agência PAB/FORUM local em conta judicial, aguardando-se
os procedimentos necessários junto ao sistema BACENJUD. O valor bloqueado fica automaticamente convertido em penhora,
intimando-se o executado, inclusive do prazo para oposição de impugnação, se for o caso. Sendo a resposta negativa, com a
juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o
prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis de
penhora, intime-se para fins de extinção( BACEN- JUD/ NEGATIVO) Intime-se. - ADV: FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA (OAB
269293/SP), FÁBIO MENDES BATISTA (OAB 159457/SP)
Processo 0016222-30.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016222) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de Marília Coopemar - Domingos Oléa Aguilar Neto - Vistos. Fls. 317. Defiro, expeça-se mandado de
penhora em bens que guarnecem a residência do executado, assim compreendidos os bens em duplicidade, bens suntuosos ou
algum outro bem que não acarrete prejuízo à entidade familiar. Constatado pelo senhor oficial que os bens existentes constituem
bem de família, desnecessária a sua descrição pormenorizada. Efetivada a constrição, deverá o senhor oficial proceder a
estimativa de valores, e intimar o executado, ficando desde já concedida ordem de arrombamento e, se necessário, reforço
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policial. Fica desde já nomeado o executado como depositário em caso de constrição. Intime-se. - ADV: MARCELA THOMAZINI
COELHO MARTINS (OAB 252328/SP), GUSTAVO COSTILHAS (OAB 181103/SP), RODRIGO VEIGA GENNARI (OAB 251678/
SP)
Processo 0016222-30.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016222) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Cooperativa
dos Cafeicultores da Região de Marília Coopemar - Domingos Oléa Aguilar Neto - Vistos. Diante da extinção do feito pela
satisfação da obrigação, nos termos do art. 794, I, do CPC (fls. 327), defiro o levamento dos valores depositados às fls.
255,256,276,278,283,288 e 295 pela credora. E. guia. Intime-se. - ADV: RODRIGO VEIGA GENNARI (OAB 251678/SP),
MARCELA THOMAZINI COELHO MARTINS (OAB 252328/SP), GUSTAVO COSTILHAS (OAB 181103/SP)
Processo 0016981-28.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Neusa Brito
de Oliveira - Banco Itaú S/A - Vistos. Trata-se de Impugnação à Execução de Título Judicial (fls. 348/354) em que alega o
impugnante que o valor executado é inexigível e abusivo. Sustenta que de acordo com o v. acórdão proferido nos autos (fls.
316/319) foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% de abril de 2010 e correção
monetária (fls. 349). Alega que não foi observada a Súmula 410 do STJ. Sustenta que há excesso de execução, sob o argumento
de que em data de 09/07/2010 realizou pagamento no valor de R$ 6.802,77, referente à condenação (fls. 350, 1º parágrafo) e
que não foram abatidos do débito e, dessa forma, não podem ser aceitos os cálculos apresentadas pela exequente, no valor de
R$ 25.569,03. Por fim, aduz ser indevida a multa prevista no art. 475-J, do CPC. Manifestação da impugnada às fls. 365/368, em
que rebate as alegações do impugnante. Postula a condenação do impugnante na penas da litigância por má-fé. É o relatório.
DECIDO. O título executivo judicial tem por substrato o acórdão de fls. 316/319. O trânsito em julgado foi certificado às fls.
321. Sustenta o impugnante que o valor executado (R$ 25.569,03) é indevido, pois não foi considerado o pagamento realizado
no valor de R$ 6.802,77 e que, incabível a multa prevista no art. 475-J, do CPC, já que não foi intimado pessoalmente para
cumprimento da obrigação. Entretanto, a tese do impugnante não prospera. De início, consigne-se que houve a decretação
da revelia do banco, ora executado, diante da não apresentação de contestação (fls. 288) ao presente feito. O acórdão de fls.
316/319 deu provimento ao recurso da exequente, reconhecendo seu direito ao dano moral. Constou do tópico final do referido
acórdão: “Assim, atendidas as circunstâncias do caso concreto e a renitência do réu, além dos requisitos acima referidos,
arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da data deste acórdão, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a incidir da primeira cobrança
abusiva (abril/2010), nos termos da Súmula 54/STJ.” Retornados os autos do Tribunal de Justiça e iniciada a fase de execução
do julgado, não obstante a desnecessidade de intimação pessoal do banco para cumprimento do disposto no art. 475-J do CPC,
diante da declaração de revelia, foi o banco executado devidamente intimado para pagamento do débito, conforme fls. 337 e
quedou-se inerte conforme certidão de fls. 338. Assim, não prospera a alegação de que não foi intimado para cumprimento do
julgado. Ao contrário, foi intimado e deixou de efetuar o pagamento sendo, portanto, plenamente cabível a multa prevista no
art. 475-J, do CPC. Também não prospera a alegação de que os cálculos da credora estão incorretos já que não considerado o
pagamento no valor de R$ 6.802,77. De início, verifica-se que requerido informa que o pagamento foi realizado em 09/07/2010
e a presente ação foi distribuída em junho de 2012. Ademais, o banco faz menção que referido depósito encontra-se às fls.
123/124 dos autos, as quais, conforme facilmente se vê, se tratam de cópias da ação nº 0023773-03.2009.8.26.0344 (ordem
1725/2009), que tramitou perante a 1ª Vara Cível local, onde o banco também foi condenado a pagar indenização por danos
morais à requente (fls. 114/118). Por fim, com relação a alegação do executado de que solicitou que as publicações fossem
realizadas em nome do Dr. Francisco Antonio Fragata Júnior, inclusive colacionando trecho da petição onde teria havido tal
pedido, por primeiro é importante consignar que o presente feito tramitou à revelia do banco, que somente compareceu nos autos
após a realização de bloqueio de valor através do sistema Bacenjud. Ademais disso, conforme bem observado pela exequente,
sequer indicou em qual página dos autos estaria encartada referida petição. Também não há indicação do número do processo
ou da data da petição, o que leva a crer que o trecho colacionado também se trata de cópia de outro feito (fls. 100 destes autos).
Por fim, a conduta da impugnante não se subsume as condutas do artigo 17, do CPC. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação. Nos termos da súmula 519, do STJ, na hipótese vertente, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.
Decorrido o prazo recursal da presente decisão, expeça-se mandado de levantamento judicial do valor depositado às fls. 346
em favor da exequente. Após, tornem os autos conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA
JUNIOR (OAB 39768/SP), MATHEUS DA SILVA DRUZIAN (OAB 291135/SP)
Processo 0017292-24.2009.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Masa Aki
Ariyoshi (falecido - fls. 406) - - Tuneyuki Aryoshi - - Neusa Sacurai Aryoshi - - TAKAYUKI ARIYOSHI - - ANDRESSA ARIYOSHI
BARONI - - ALESSANDRO CAIO BARONI - - ANNE FRANCE ARIYOSHI - - MARCIA RELVCAS ARIYOSHI - - MARIO YOSHIHISSA
ARIYOSHI - - EDILEUZA CLEMENTE DA SILVA ARIYOSHI - - Kimiko Ariyoshi - Nobre Seguradora do Brasil Sa - - Empresa
Circular de Marília - Vistos. Fls. 404/405. Diante da informação de falecimento do exequente e os documentos acostados às
fls. 406/420 e 426/428 habilitem-se os herdeiros do de cujus incluindo-os no polo ativo da presente execução. Tratando-se de
valor incontroverso, defiro a expedição de MLJ referente ao depósito de fls. 396. Após, manifestem-se os exequente sobre a
satisfação da obrigação em relação à seguradora e o prosseguimento da execução em relação à devedora principal. Prazo: 10
dias. No silêncio, os autos serão extintos pelo pagamento com relação à denunciada e serão intimados os exequentes para fins
de extinção. Intime-se. - ADV: LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), THAIS SANTOS BONINI
(OAB 232299/SP), FABIO EVANDRO PORCELLI (OAB 138243/SP), MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BORGES (OAB 257708/SP),
ALBERTO ROSELLI SOBRINHO (OAB 64885/SP)
Processo 0019341-04.2010.8.26.0344 (344.01.2010.019341) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Carlos Alberto Gonçalves Krause - Ana Paula de Souza - - Maria José de Souza - - Divina Maria de Souza - Vistos. Fls.
538. Nos termos do art. 238, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação do exequente. Aguarde-se o prazo
para manifestação. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA PRISCILA MARIANO PELUCCIO (OAB 280248/SP), CARLOS ALBERTO
FERNANDES, EDVALDO BELOTI (OAB 68367/SP), MICILA FERNANDES (OAB 285295/SP)
Processo 0019730-91.2007.8.26.0344 (344.01.2007.019730) - Embargos à Execução - Adejair Ferreira Pinto - Banco do
Estado de São Paulo Sa Banespa - Vistos. Diante do recolhimento de fl. 124, recebo os embargos, contudo, não estando
presentes os requisitos previstos no artigo 739-A, § 1º, do CPC, deixo de atribuir o efeito suspensivo. Certifique-se o ajuizamento
deste nos autos da ação de execução. Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para resposta no prazo de 15 dias
(art. 740, do CPC). Considerando a data da distribuição dos presente embargos, anote-se a prioridade de julgamento dos
presente por se tratar de processo que preenche os requisitos da META 2 do CNJ. Anote-se. Intime-se. - ADV: MAURICIO
RODOLFO DE SOUZA (OAB 116556/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0021538-24.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021538) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Itaú Unibanco Sa - Rmc Comércio de Madeiras Marília Ltda Me - - Robson André Extecoetter - Vistos. Fls. 184/186. Nos termos
do art. 238, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação dos executados. Aguarde-se o prazo para manifestação.
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No silêncio, cumpra-se a parte final da decisão de fl. 169. Intime-se. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)
Processo 0022425-08.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Helena
Barbosa Martins - - Eclair Ferraz Beneditti - Unimed de Marilia - Vistos. Fl. 244 verso. Defiro. Expeça-se MLJ em favor do
advogado da requerente referente ao depósito de fl. 242. No mais, manifeste-se o exequente sobre a satisfação da obrigação.
Prazo: 10 dias. No silêncio, os autos serão extintos nos termos do artigo 794, I, do CPC. Intime-se. - ADV: ECLAIR FERRAZ
BENEDITTI (OAB 14813/SP), ARTHUR LUIZ DE ALMEIDA DELGADO (OAB 165292/SP), MELISSA CABRINI MORGATO (OAB
196082/SP), MARINO MORGATO (OAB 37920/SP)
Processo 0022888-18.2011.8.26.0344 (344.01.2011.022888) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Searom
Construtora Ltda - Banco Itauleasing Sa - Vistos. Fls. 265/273. Anote-se o agravo. Mantenho a decisão guerreada de fls.
259/260, por seus próprios fundamentos. Certificar sobre o cumprimento do art. 526, do C.P.C., comunicando-se o E. Tribunal,
se o caso.Intime-se. Comprove a agravante eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no prazo de 48 horas. Em
caso negativo, cumpra-se a parte final da referida decisão. Sobre a petição e documento de fls. 274/275, manifeste-se o banco
requerido. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), RAFAELA REZENDE ORTEGA (OAB
266628/SP)
Processo 0023616-98.2007.8.26.0344 (344.01.2007.023616) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Sm Madeiras
Ltda - Vera Lúcia Jacomazzi - Vistos. Fl. 193. Tratando-se de reiteração de pedido, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo
improrrogável de 30 dias. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, manifeste-se o exequente. No silêncio, intime-se
para fins de extinção. Intime-se. - ADV: VERA LUCIA JACOMAZZI (OAB 111500/SP), GRAZIELA BARBACOVI MARCONDES DE
MOURA (OAB 243926/SP)
Processo 0023662-48.2011.8.26.0344 (344.01.2011.023662) - Depósito - Depósito - Comauto Consórcio Mariliense de
Automóveis Sc Ltda - Leandro Ferreira Mangili - Vistos. Fl. 196. Antes da análise do pedido, manifeste-se sobre o resultado da
pesquisa de fl. 197 (endereço não diligenciado), comprovando nos autos o recolhimento da taxa necessária para a expedição
da carta citatória. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão extintos, nos termos do artigo 267, IV, do
CPC, independente de intimação. Intime-se. - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), JOSÉ LUIZ RUFINO
JUNIOR (OAB 229276/SP)
Processo 0028739-77.2007.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Élida
Fernandes - - Adriana Santa Olalia Fernandes - Emerson Diogo dos Santos - - Newfac Factoring Fomento Mercantil Ltda - Banco Bradesco Sa - - Aline Nogueira Vieira - Adriana Santa Olalia Fernandes - Vistos. Fls. 513/514. Assiste razão à peticionária.
Não há como acolher o pedido da requerente para execução de qualquer valor em relação à Aline Nogueira Vieira tendo em vista
que a mesma sequer foi citada, conforme se observa na sentença de fls. 332/344. Pejudicados os pedidos de fls. 519/520 e 524
considerando que já houve a extinção em relação à Newfac (fl. 490). No mais, nada sendo requerido, efetuadas as anotações
legais, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), ADRIANA SANTA OLALIA
FERNANDES (OAB 161257/SP), PAULO CEZAR FERNANDES (OAB 80188/SP), MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI (OAB 96230/
SP), ALAN SERRA RIBEIRO (OAB 208605/SP), LUIZ CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 184420/SP)
Processo 0029245-82.2009.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sérgio
Marinelli Bernardoni - Jair Viveiros - Vistos. Fls. 281/282. Razão assiste ao requerido. Conforme se vê da decisão de fls.
187, foi deferida a gratuidade em seu favor. Assim, dê-se baixa na certidão de fls. 277, posto que indevidamente lançada.
Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA (OAB 212240/SP), ALEXANDRE
OLIVEIRA CAMPOS (OAB 244053/SP)
Processo 0031201-41.2006.8.26.0344 (344.01.2006.031201) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa Rodocar Marília Comércio de Peças Ltda Me - - Willer Oliveira Mensalieri - - Luciana Zorzella Mensalieri - Vistos. Não obstante
as tentativas infrutíferas de localização de bens livres, para o deferimento do pedido de penhora de faturamento da empresa
executada, faz-se necessária a indicação, pelo exeqüente, de administrador diverso dos sócios, com apresentação da forma de
administração, o esquema de pagamentos, nos termos do art. 678, parágrafo único do CPC. Após a indicação do administrador
e apresentação da forma de administração, deverá ainda ser observado o percentual a ser fixado sobre o faturamento, para
que não torne inviável o exercício da atividade comercial (STJ- 3ª T., Resp 418.129, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.5.02, não
conheceram, v.u., DJU 24.6.02 e no mesmo sentido RSTJ 56/338, 109/107, RT 808/312). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de
extinção. Intime-se. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), MARCELO KHAMIS DIAS DA MOTTA
(OAB 184429/SP), ROGÉRIO PIACENTI DA SILVA (OAB 166447/SP)
Processo 0031805-65.2007.8.26.0344 (344.01.2007.031805) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa - Aleteia
Vernaschi Me - Aleteia Vernaschi - Vistos. Fls. 139/140: Expeça-se a segunda via do mandado de averbação para levantamento
da penhora de fls. 65. Após, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/
SP), MARIA INES BARRETO (OAB 84514/SP), JULIANA ORTIZ MINICHIELLO (OAB 251305/SP)
Processo 0033213-28.2006.8.26.0344 (344.01.2006.033213) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jaidson do
Carmo Vieira - Banco Santander Sa - Vistos. Considerando que até a presente data nada foi requerido nestes autos, tornem ao
arquivo. Intime-se. - ADV: RAQUEL CRISTINA CRUZ PEREIRA (OAB 131037/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/
SP), CINTIA MARIA TRAD (OAB 155794/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0033422-84.2012.8.26.0344 (processo principal 0010645-86.2004.8.26) (344.01.2004.010645/2) - Cumprimento
de sentença - Banco do Brasil Sa - Cabrini Marmores e Granitos Ltda - - Vilma Pereira Cabrini - - Delfino Cabrini Junior Vistos. Fl. 683. Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo de 60 dias. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, manifeste-se o exequente ou apresente a minuta de
acordo para homologação. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: MARCIA APARECIDA MACIEL ROCHA
(OAB 113762/SP), LUIZ CARLOS CHIQUETO BARBOSA (OAB 96394/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB
123199/SP)
Processo 0033688-81.2006.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Suzana Aparecida
Abrahão de Moura - Carlos Alberto Biazon Sena - Vistos. Fls. 617 e 618. Diante da negativa das requerentes na realização de
audiência formal cancele-se a designação de fl. 602 com urgência. Com relação ao pedido de remessa dos autos à contadoria
indefiro-o tendo em vista que se trata de mera atualização do cálculo de fl. 542. Lavre-se o termo de penhora sobre a parte
ideal pertencente ao executado dos imóveis indicados pelo credor. Após, intime-se o executado, na pessoa de sua advogada
constituída nos autos, ficando por este ato constituído depositário, na forma do artigo 659, § 5º, do CPC. Notifiquem-se os
condôminos nos endereços constantes à fl. 585. Oportunamente, proceda-se à averbação da penhora através do sistema
ARISP, nos termos do Provimento CG 30/2011. Intime-se. - ADV: RODRIGO MORALES BARÉA (OAB 174689/SP), FABIO
MONTICHIESI (OAB 200815/SP), LUIS FREDERICO PENGO MARTINS (OAB 211501/SP), KELI BEATRIZ BANDEIRA (OAB
225474/SP), PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP), NILO ZABOTTO DANTAS (OAB 293149/SP), KARINA BIAZON SENA
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(OAB 188998/SP)
Processo 0035353-25.2012.8.26.0344 (processo principal 0022131-24.2011.8.26) (344.01.2011.022131/1) - Cumprimento
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Prado de Carvalho, Ormeleze e Giogio Advogados - Kiuti Alimentos Ltda
- Alcides Spressão Júnior - - Thiago Lozano Spressão - Thiago Lozano Spressão - Vistos. Analisados os autos, verifica-se que
as teses deduzidas no agravo de instrumento de fls. 346/359 foram repisadas na impugnação ao cumprimento de sentença
(fls. 363/374). Em consulta de processo de segundo grau realizada nesta data, constatou-se que em 09/11/2015 foi negado
provimento ao agravo de instrumento nº 2166686-26.2015.8.26.0000. No entanto, até a presente data, não há informação de
que referida decisão transitou em julgado. Desse modo, a fim de evitar decisão conflitante, aguarde-se a decisão final do agravo
de instrumento nº 2166686-26.2015.8.26.0000. Intime-se. - ADV: THIAGO LOZANO SPRESSÃO (OAB 331629/SP), VALCIR
EVANDRO RIBEIRO FATINANCI (OAB 123642/SP), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO (OAB 192989/SP), RICARDO
LEMOS PRADO DE CARVALHO (OAB 257793/SP), DIEGO GUILEN DE OLIVEIRA (OAB 337773/SP)
Processo 0036494-79.2012.8.26.0344 (034.42.0120.036494) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Felifer Comercial
Ltda - Alexandre de Oliveira Santana Me - Vistos. Esclareça a exequente seu pedido de fls. 189, haja vista a certidão de fls.
153. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: REINALDO NAVEGA DIAS (OAB 169688/SP), HAMILTON
DONIZETI RAMOS FERNANDEZ (OAB 209895/SP), RENAN AMANCIO MACEDO (OAB 313580/SP), SERGIO LUIZ ESPIRITO
SANTO JUNIOR (OAB 257749/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELE MENDES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIDNEI RODRIGUES DE ALCÂNTARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0653/2015
Processo 0000003-73.2012.8.26.0344 (344.01.2012.000003) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Cláudio Monteiro de Morais - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 475/482. Ciência
às partes da baixa dos autos. Manifeste-se o(a) credor(a) acerca da execução do julgado, procedendo-se na forma do art. 475-B
e J, do CPC. Prazo: 10 dias. No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), CLAYTON
BERNARDINELLI ALMEIDA (OAB 241167/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)
Processo 0000571-51.1996.8.26.0344 (344.01.1996.000571) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Economico Sa - Luis
Carlos de Souza - - Rubens Antao - Fls. 43 Aguardando ciência da parte interessada acerca do desarquivamento dos autos. Os
autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No silêncio os autos serão arquivados.
(desarquivamento solicitado pelos advogados: Dr. Alexandre Rayes Manhães ) - ADV: ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB
126627/SP)
Processo 0000817-61.2007.8.26.0344 (apensado ao processo 0007262-95.2007.8.26) (344.01.2007.000817) - Procedimento
Ordinário - Carlos Campanari - RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A - - BANCO
SANTANDER BANESPA S/A - Vistos. Trata-se de ação de conhecimento condenatória promovida por CARLOS CAMPANARI
em face de BANCO SANTANDER BANESPA S/A em que alega o requerente aderiu, junto à requerida, a contrato de conta
corrente com limite de cheque especial, por meio da qual realizou diversas operações de crédito. Sustenta que houve indevida
capitalização mensal de juros, cobrança de juros remuneratórios além do limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e
cobrança indevida de tarifas. Postula a exibição dos contratos de cheque especial e de mútuo celebrados entre as partes durante
a vigência do contrato de cheque especial. Requer a revisão dos contratos nos termos especificados; condenação da requerida
na repetição do indébito. Os documentos de fls. 23/145 acompanharam a inicial. A decisão de fls. 146 indeferiu a antecipação
da tutela e determinou a citação do requerido. Citada (fls. 156), o requerido ofertou contestação às fls. 181/256. Impugnação
a contestação às fls. 274/280. A decisão saneadora de fls. 286 afastou as preliminares arguidas e determinou a realização de
perícia contábil. Laudo pericial às fls. 391/445, seguido pela manifestação das partes (fls. 449/452 requerido e fls. 454/460
requerente). O presente feito encontra-se apensado aos embargos de execução nº 0018138-12.2007.8.26.0344, em virtude
da unificação do julgamento determinada pela decisão de fls. 165 daqueles autos. Os embargos à execução estão apensados
aos autos executivos nº 0007262-95.2007.8.26.0344, que tem por objeto o contrato de empréstimo nº 00330011320000047000
(fls. 18/22 daqueles autos). Nos autos executivos nº 0007262-95.2007.8.26.0344, houve a substituição processual do banco
exequente pela cessionária Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A (fls. 117 daqueles autos). É o
relatório. Decido Analisados os autos, constata-se que não foram apresentados os contratos bancários que se pretende revisar.
Desse modo, converto o julgamento em diligência para intimar a instituição financeira requerida para apresentar, no prazo de 30
dias, o contrato de abertura de crédito (cheque especial) na conta corrente nº 0011-92.074500-1 e suas sucessivas renovações,
além dos contratos de mútuo firmados entre as partes durante a vigência do contrato de cheque especial, notadamente, aqueles
discriminados nos extratos bancários que instruem a inicial (fls. 65/138), a saber: contrato nº 1107825130-8 (crédito pessoal), nº
1108982084-7 (crédito pessoal), nº 001170011825-8 (adiantamento de IR), nº 1109834033-2 (crédito pessoal), nº 1110231611-1
(crédito pessoal); nº 001170012788-5 (adiantamento de IR), nº 1110841236-9 (CRED. RENOV. FPUB), Nº 001170015063-4
(adiantamento de IR), nº 1112637668-1 (CRED. RENOV. FPUB), 0011-320000002100 (CPE PRE), 0011-320000002120 (CPE
PRE), 0011-320000018660 (ant. IR total PR), 0011-860000000910 (CDC VEIC. PF-PRE), nº 0011-320000074070 (ANTEC
13SAL. FIN), 320000107380 (ANT. IR. TOTAL PR), sob pena de aplicação do artigo 359, do CPC. Registre que o contrato nº
320000047000 (CRED. RENOV. PRE), mencionado pelos extratos de fls. 115/120 e 135/137, é o contrato que instrui a execução
em apenso. Apresentados os contratos, dê-se ciência ao requerente. Após, tornem os autos ao perito para elaboração de novo
laudo pericial, o qual deverá analisar o contrato objeto da execução em apenso (nº 320000047000 - CRED. RENOV. PRE),
além dos contratos apresentados pelo banco requerido. Decorrido o prazo sem a apresentação dos contratos, tornem os autos
conclusos. Sem prejuízo, proceda a serventia a retificação do polo passivo da presente ação, incluindo o BANCO SANTANDER
BANESPA S/A, uma vez que a substituição processual decorrente da cessão de crédito ocorreu no processo executivo que tem
por objeto apenas o contrato nº 320000047000 -CRED. RENOV. PRE (fls. 117 daqueles autos), enquanto que nestes autos
o pedido de revisão contratual abrange diversos contratos, conforme mencionado acima. De outro lado, considerando que o
contrato objeto da cessão de crédito integra o pedido de revisão contratual deduzido nestes autos, por ora, nos termos do art.
42, § 1º, do CPC, intime-se o requerente para manifestar, no prazo de cinco dias, se concorda com o ingresso da cessionária
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, substituindo o requerido tão-somente em
relação ao contrato cedido. Em caso positivo, inclua-se a cessionária no polo passivo da presente ação, a qual responderá
tão-somente pelo contrato cedido, assumindo a mesma posição do cedente em caráter de continuidade, submetendo-se, pois,
aos atos já praticados por este no curso da demanda. Em outras palavras, fica dispensada a citação da cessionária. Em caso
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de discordância do requerente, a cessionária poderá intervir no processo assistindo o cedente, nos termos do art. 42, § 2º, do
CPC. Ressalte-se, por fim, que nos termos do art. 42, § 3º, do CPC, “a sentença, proferida entre as partes originárias, estende
os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário”. Intime-se. - ADV: MARIO JOSE LOPES FURLAN (OAB 136926/SP), BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP), CINTIA APARECIDA
DAL ROVERE (OAB 209856/SP), VÂNIA LOPES FURLAN (OAB 178940/SP)
Processo 0000979-46.2013.8.26.0344 (034.42.0130.000979) - Procedimento Ordinário - Bancários - João Carlos da Silva
- Banco Santander Sa - 1. Fls.444/457: ciente da interposição do agravo de instrumento. Em juízo de retratação, mantenho a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 2. Fls. 443, 458/459 e 461: ciente. Providencie a Serventia o arquivamento
da mídia acostada a fls. 459 em pasta própria em Cartório para garantir a integridade do documento, ficando assegurado
o livre acesso das partes ao seu conteúdo. .Manifeste-se o autor-liquidante no prazo de 05 dias, sobre as manifestações e
documento juntado. 3. Após, ao perito para complementação do laudo a partir dos documentos exibidos. - ADV: GUILHERME
MORENO MAIA (OAB 208104/SP), MARTA SUELY MARTINS DA SILVA (OAB 138810/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP)
Processo 0001223-19.2006.8.26.0344 (344.01.2006.001223) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - Orbe Centro de Estudos e Pesquisas Infantis Sc Ltda - Jair Guizardi - Vistos. Fls. 123. Diante do recolhimento de
fl.124 defiro a busca de endereços através do sistema INFOJUD. Considerando o acesso recente ao banco de dados da CPFL,
proceda, ainda, a pesquisa de endereços em referido cadastro. Com a resposta, intime-se o exequente para manifestação
acerca do prosseguimento da execução e indicação de bens à penhora. No silêncio, intime-se para fins de extinção.( Manifestese o exequente, Fls. 126/127) Intime-se. - ADV: EDUARDO BARDAOUIL (OAB 135922/SP)
Processo 0001329-73.2009.8.26.0344 (344.01.2009.001329) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Dionísio
Pereira Sobrinho - Simardi & Girotto Ltda Me - - Vander Claudio Girotto - - Tiago Cesar Simardi - Vistos. Fls. 196: Nos termos do
art. 238, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação da exequente. Aguarde-se o prazo para manifestação. Intimese. - ADV: NEREIDA CHRISTINE DE CAMARGO (OAB 274702/SP), LUIZ OTAVIO RIGUETI (OAB 224447/SP)
Processo 0001418-72.2004.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Tatiana Caramello Damatta Pires
- Emdurb Empresa Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marilia - ALEXANDE ZANIN GUIDORZI - Vistos. Fls. 977/980.
Para a apreciação do pedido de penhora de 10% do faturamento mensal obtido com a arrecadação de multas de trânsito e
ativos financeiros, deve o administrador, Sr. Alexandre Zanin Guidorzi, comprovar por meio de cálculo contábil que o percentual
indicado não torna inviável o exercício da atividade empresarial. Referido cálculo deverá considerar todas as execuções em
que o sr. Alexandre Guidorzi figura como administrador. Prazo: 30 dias. Em igual prazo, deverá o sr. Administrador apresentar
o esquema de pagamento, abrangendo todos as execuções em que foi nomeado. Ressalte-se que a indicação, a submissão
do percentual, a forma de constrição, o esquema de pagamento, a prestação de contas mensal e a entrega de valores aos
exequentes para serem imputados no pagamento da dívida incumbe ao administrador, nos termos do art. 655-A, § 3º, do CPC.
No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: TATIANA CECILIO BELOTI (OAB 321206/SP), ALEXANDRE
ZANIN GUIDORZI (OAB 166647/SP), RAFAEL DURVAL TAKAMITSU (OAB 280821/SP), ALFREDO BELLUSCI (OAB 167597/
SP)
Processo 0001714-94.2004.8.26.0344 (344.01.2004.001714) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais Condominio Esmeralda Plaza Shopping - Almeida Galan - - Clarice Maria Longo Galan - - Eduardo Odoni Bonini - Oreste Mário
Lavagnini - - Vera Maria Wanderley Capello - Bernardete de Carvalho Bonini - Sílvio Carlos da Silva - - Montreal Incorporações
e Participações Ltda - - Márcia Aparecida Rodrigues da Silva Lavagnini - - Rosângela Costardi Borguetti da Silva - Vistos.
Fls. 654/655. Uma vez que as partes a serem intimadas são adquirentes das unidades penhoradas e não possuem advogado
constituído nos autos, cumpra-se a decisão de fls. 648. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: JOSEMAR
ANTONIO BATISTA (OAB 155362/SP), EDMAR PERUZZO (OAB 102999/SP), ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB
132699/SP), ALVANI FILOMENA TEIXEIRA MAGRI (OAB 105315/SP), ELBER DOUGLAS BUTARELLO RODRIGUES (OAB
168025/SP), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP), VICTOR AUGUSTO NARDARI (OAB 315148/SP), ANTONIO
CARLOS DO AMARAL (OAB 55351/SP)
Processo 0001920-93.2013.8.26.0344 (034.42.0130.001920) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Thiago
Henrique Dutra Tristante - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 109. Pague-se o perito. E. guia (depósito de fls.
65). Sobre o laudo pericial de fls. 110/116 manifestem-se as partes. Int. - ADV: DANY PATRICK DO NASCIMENTO KOGA (OAB
253237/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), PRISCILA MARIA CAPPUTTI ORTEGA (OAB 292066/SP)
Processo 0002443-18.2007.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Cleusa Maria Bezerra
Rodrigues - - Marcelo Junior Rodrigues - - Thiago Enrico Rodrigues - - Bruno Rivadavia Rodrigues - - Karina Murcia Rodrigues
- Alfa Arrendamento Mercantil Sa - - Banco Real de Investimento Sa - Vistos. Diante da certidão de fls. 375 e certidão supra,
aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. - ADV: PATRICIA DOS SANTOS CAMOCARDI (OAB 121070/SP),
ANA LUCIA VIDIGAL LOPES DA SILVA (OAB 131737/SP), JOÃO FELIPE NICOLAU NASCIMENTO (OAB 164704/SP), MICHEL
JOSE NICOLAU MUSSI (OAB 96230/SP), LUIZ EDUARDO VIDIGAL LOPES DA SILVA (OAB 183422/SP)
Processo 0002443-18.2007.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Cleusa Maria Bezerra
Rodrigues - - Marcelo Junior Rodrigues - - Thiago Enrico Rodrigues - - Bruno Rivadavia Rodrigues - - Karina Murcia Rodrigues
- Alfa Arrendamento Mercantil Sa - - Banco Real de Investimento Sa - Vistos. Fls. 391/393. A matéria alegada pela executada já
foi delineada à fl. 382. Considerando a irrecorrida decisão mencionada (fl. 382), para o levantamento pretendido (fls. 401/402)
providencie o exequente apresentação de caução idônea e suficiente ou aguarde-se a decisão definitiva do recurso. Intime-se.
- ADV: ANA LUCIA VIDIGAL LOPES DA SILVA (OAB 131737/SP), JOÃO FELIPE NICOLAU NASCIMENTO (OAB 164704/SP),
LUIZ EDUARDO VIDIGAL LOPES DA SILVA (OAB 183422/SP), MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI (OAB 96230/SP), PATRICIA
DOS SANTOS CAMOCARDI (OAB 121070/SP)
Processo 0002443-18.2007.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Cleusa Maria Bezerra
Rodrigues - - Marcelo Junior Rodrigues - - Thiago Enrico Rodrigues - - Bruno Rivadavia Rodrigues - - Karina Murcia Rodrigues
- Alfa Arrendamento Mercantil Sa - - Banco Real de Investimento Sa - Vistos. Considerando que a questão ventilada pela
executada acerca do termo inicial para o cômputo dos juros foi decida em superior instância (fls. 407), inclusive já demonstrado
o trânsito em julgado dessa decisão, acolho o pedido de levantamento do depósito de fls. 389. Expeça-se MLJ em favor do
credor. Após, manifeste-se o credor acerca da satisfação da obrigação, no prazo de 10 dias. O silêncio importará em extinção
da execução, pelo pagamento, na forma do art. 794, I, do CPC. Intime-se. - ADV: MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI (OAB 96230/
SP), JOÃO FELIPE NICOLAU NASCIMENTO (OAB 164704/SP), ANA LUCIA VIDIGAL LOPES DA SILVA (OAB 131737/SP),
PATRICIA DOS SANTOS CAMOCARDI (OAB 121070/SP), LUIZ EDUARDO VIDIGAL LOPES DA SILVA (OAB 183422/SP)
Processo 0002582-48.1999.8.26.0344 (344.01.1999.002582) - Procedimento Ordinário - Associacao de Ensino de Marilia Sc
Ltda - - Marcio Mesquita Serva - - Regina Lucia Ottaiano Losasso Serva - Banco do Estado do Parana Sa - - Banestado Leasing
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Sa Arrendamento Mercantil - Prefeitura - Vistos. Fl. 1392. Diante da certidão de fl. 1385 solicite-se o apoio da Secretaria de
1ª Instância (SPI arquivo) para desarquivamento dos volumes faltantes. Intime-se. - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB
137721/SP), MARIA IZABEL LORENZETTI LOSASSO (OAB 19946/SP), PAULA KIVES FRIEDMANN STEINBERG (OAB 248773/
SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), NILCIMARA DOS SANTOS (OAB 269458/SP), JOÃO NUNES NETTO (OAB 263911/SP),
ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/SP), RONALDO SÉRGIO DUARTE (OAB 128639/SP)
Processo 0002713-52.2001.8.26.0344 (344.01.2001.002713) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil Sa Banco
Multiplo - Delabio & Cia Ltda - - Alfredo Delabio - - Ademir Delabio - Vistos. Ciência ao exequente do desarquivamento e da
redistribuição. Após, aguarde-se por 10 (dez) dias manifestação do exequente sobre o prosseguimento, sob pena de extinção.
Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003526-55.1996.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Improbidade Administrativa - Ministerio Publico do
Estado de Sao Paulo - - Municipio de Marilia - Domingos Alcalde - - Jose Zorzetti - Vistos. Fls. 1273/1288. Anote-se o agravo.
Mantenho a decisão guerreada de fls. 1258/1260, por seus próprios fundamentos. Certificar sobre o cumprimento do art. 526,
do C.P.C., comunicando-se o E. Tribunal, se o caso. Comprove o agravante eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
no prazo de 48 horas. Em caso negativo, manifeste-se o exequente em prosseguimento, conforme determinado às fls. 1260.
Intime-se. - ADV: LOURIVAL LUIZ VIANA (OAB 140414/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), LUCIA
HELENA NETTO FATINANCI (OAB 118875/SP), VALCIR EVANDRO RIBEIRO FATINANCI (OAB 123642/SP)
Processo 0003666-93.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Jair Peres - Luigi Camargo
Dal Monte - Vistos. Fls. 93. Defiro a inclusão de minuta junto ao Sistema INFOJUD para pesquisa das últimas declarações de
renda em nome do executado. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento da declaração de bens em pasta própria,
certificando e intimando-se a exequente para manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 dias. Deixo consignado que,
decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou incineradas, em cumprimento ao disposto
no Provimento 293, art. 4º, parágrafos primeiro e segundo, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo a resposta negativa, com a
juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o
prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis
de penhora, intime-se para fins de extinção.( INFO- JUD/ NEGATIVO) Intime-se. - ADV: FERNANDO FELIX FERREIRA (OAB
262640/SP)
Processo 0003726-66.2013.8.26.0344 (034.42.0130.003726) - Procedimento Ordinário - Bancários - Manoel Marcos Lopes
- Banco Toyota do Brasil Sa - Vistos. Dou nova oportunidade ao requerente para manifestar-se acerca do recálculo apresentado
pela requerida às fls. 228/234. Prazo: 10 dias. No silêncio, os cálculos serão homologados e processo remetido ao arquivo.
Intime-se. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP),
MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 0004091-91.2011.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Abase Aliança Brasileira
de Assistência Social e Educacional - Guilherme Aranão Marconato - Vistos. Fls. 210/212. O extrato de fls. 211/212 dá conta
que o bloqueio, no valor de R$ 11.543,52 foi efetuado em conta poupança do executado. Com efeito, a quantia depositada em
conta poupança até o limite de até 40 salários mínimos é impenhorável, conforme expressa disposição do inciso X, do artigo
649, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “PENHORA Execução Bloqueio on line de conta de titularidade da agravante.
Pedido de desbloqueio do saldo em conta, eis que derivado de caderneta de poupança. Alegação de que são impenhoráveis
até o limite de 40 salários mínimos Cabimento Comprovação pela agravante de que o bloqueio incidiu sobre a conta poupança
junto à Caixa Econômica Federal, na qual foi efetivado o bloqueio. Inteligência do artigo 649, X, do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO”. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 009496-51.2013.8.26.0000, Relator Des. SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 9.10.2013). Isso posto, ordeno o imediato desbloqueio dos valores, posto que
absolutamente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 649, X, do CPC. Considerando, por fim, que os valores já foram
transferidos, expeça-se mandado de levantamento em favor do executado. Intime-se a exeqüente para manifestar-se quanto
ao prosseguimento do feito, indicando bens da executada que sejam passíveis de penhora. No silêncio, intime-se para fins
de extinção. Fls. 213/214. Para apreciação do pedido, indique a exequente em que folhas destes autos encontra-se juntada a
petição mencionada (protocolo 00133165-7 de 19/10/2015). Intime-se. - ADV: JONATHAN WILLIAM WADA (OAB 337616/SP),
FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP)
Processo 0004464-35.2005.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Denize de
Brito - Emdurb Empresa Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marilia - Alexandre Zanin Guidorzi - Alexandre Zanin Guidorzi
- Vistos. Fls. 877/880. Para a apreciação do pedido de penhora de 10% do faturamento mensal obtido com a arrecadação de
multas de trânsito e ativos financeiros, deve o administrador, Sr. Alexandre Zanin Guidorzi, comprovar por meio de cálculo
contábil que o percentual indicado não torna inviável o exercício da atividade empresarial. Referido cálculo deverá considerar
todas as execuções em que o sr. Alexandre Guidorzi figura como administrador. Prazo: 30 dias. Em igual prazo, deverá o sr.
Administrador apresentar o esquema de pagamento, abrangendo todos as execuções em que foi nomeado. Ressalte-se que
a indicação, a submissão do percentual, a forma de constrição, o esquema de pagamento, a prestação de contas mensal e a
entrega de valores aos exequentes para serem imputados no pagamento da dívida incumbe ao administrador, nos termos do
art. 655-A, § 3º, do CPC. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: JADER GAUDENCIO DA SILVA (OAB
67257/SP), FRANCIS HENRIQUE THABET (OAB 169597/SP), ALFREDO BELLUSCI (OAB 167597/SP), ALEXANDRE ZANIN
GUIDORZI (OAB 166647/SP)
Processo 0004796-94.2008.8.26.0344 (344.01.2008.004796) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Michele Antônia Rodrigues - Jovelino Fernandes da Silva - Vistos. Fl. 280. Defiro o sobrestamento
do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, manifeste-se a exequente. No silêncio,
intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB
131826/SP)
Processo 0004931-72.2009.8.26.0344 (344.01.2009.004931) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Banco Paulista Sa - Patrícia Almeida Meira - Vistos. Melhor revendo os autos, verifica-se que a certidão de fls. 188
foi indevidamente lançada, já que houve manifestação da executada, às fls. 172/173 (e documentos de fls. 174/182), pleiteando
o desbloqueio de valor, havendo inclusive decisão à respeito, conforme fls. 183. Verifica-se ainda dos autos, que da referida
decisão (fls. 183) não foram as partes intimadas. Assim, a fim de regularizar os autos, dê-se baixa na certidão de fls. 188 e
dê-se publicidade à decisão de fls. 183. Oportunamente será apreciado o pedido de levantamento formulado pelo credor às
fls. 190. Sem prejuízo ao acima decidido, diante do recolhimento da taxa (fls. 191), ficam deferidas as pesquisas acerca da
existência de bens em nome da executada através dos sistemas Infojd e Renajud. Com a resposta, dê-se vista ao exequente
para manifestação acerca do prosseguimento no prazo de 10 dias. Intime-se.( Manifeste-se exequente, Fls. 194/195) - ADV:
MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), ALEXANDRE DE ALMEIDA (OAB 172438/SP), JEFERSON
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ADRIANO MEIRA (OAB 161575/SP)
Processo 0005083-52.2011.8.26.0344 (344.01.2011.005083) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Juliano
de Souza Garcia - Banco Panamericano Sa - Vistos. Ante a manifestação do requerido de fls. 330, expeça-se nova guia, em
favor do banco-executado, nos termos da decisão de fls. 274/276, aguardando-se o devido levantamento pelo prazo legal.
Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: HELIANDRO SANTOS DE LIMA (OAB 272450/SP), MARCELO DAL SECCO
SAKAMOTO (OAB 221252/SP), SONIA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 177574/SP), ROSANGELA DELL AQUILLA (OAB
199242/SP), JULIANA OLIVEIRA SANTOS (OAB 238665/SP), AIRTON MAGOSSO (OAB 72724/SP), MAURÍCIO COIMBRA
GUILHERME (OAB 91811/MG), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0005194-94.2015.8.26.0344 (processo principal 0008699-98.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação
/ Cumprimento / Execução - Livorno Fundo de Investimentos em Direitos Não Padronizados - Indústria e Comércio de Doces
Gideão Ltda Epp - - Rafael Kumizaki Giroto - Vistos. Fls. 241. Defiro a inclusão de minuta junto ao Sistema INFOJUD para
pesquisa das últimas declarações de renda em nome dos executados. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento da
declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exequente para manifestação, aguardando-se pelo prazo de
30 dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou incineradas,
em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art. 4º, parágrafos primeiro e segundo, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo
a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não
localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( Obs; Fls. 247, não consta declação entregue para
NI e exercicio informado.) Intime-se. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP), RICARDO MARQUES DE
ALMEIDA (OAB 253447/SP), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE (OAB 208598/SP)
Processo 0005800-89.1996.8.26.0344 (344.01.1996.005800) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Economico Sa Antonio Cesar Martins - Fls. 102 Aguardando ciência da parte interessada acerca do desarquivamento dos autos. Os autos
permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No silêncio os autos serão arquivados.
(desarquivamento solicitado pelos advogados: Dr. Alexandre Rayes Manhães ) - ADV: ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB
126627/SP)
Processo 0005987-48.2006.8.26.0344 (344.01.2006.005987) - Outros Feitos não Especificados - Rubens Sergio Calixto Instituto Nacional do Seguro Social \<inss\> - Fls. 150 .Aguardando ciência da parte interessada acerca do desarquivamento
dos autos. Os autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No silêncio os autos
serão arquivados. (desarquivamento solicitado pelo advogado: Dr. Daniel Pestana Motta) - ADV: DANIEL PESTANA MOTA (OAB
167604/SP)
Processo 0006389-66.2005.8.26.0344 (344.01.2005.006389) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Silvia Regina Netto de Souza - Banco Real Sa - Vistos. Ante a certidão de fls. 1.145, aguarde-se por 10 (dez) dias o
recolhimento das custas finais de fls. 1.130 pelo executado. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, expeça-se certidão
encaminhando à Fazenda Estadual. Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO
(OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP), IVA
MARQUES GUIMARAES (OAB 105296/SP)
Processo 0007046-61.2012.8.26.0344 (344.01.2012.007046) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília - Valdemar da Silva - Vistos. De início, compulsando os autos, verificase que o documento juntado às fls. 112 não pertence a este feito. Assim, desentranhe-se e junte-se corretamente nos autos
a que se referem. Fls. 130/134. Tendo decorrido o prazo de 30 dias do pedido de fls. 130, manifeste-se a exequente acerca
do prosseguimento do feito, diante da penhora realizada nos autos que tramitam perante a 1ª Vara do Foro de Pompéia (F.
0002194-22.2012.8.26.0464). Int. - ADV: LAZARO FRANCO DE FREITAS (OAB 95814/SP)
Processo 0007262-95.2007.8.26.0344 (344.01.2007.007262) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A - Carlos Campanari - Vistos. Fls. 134/138: Defiro
à executada os benefícios da justiça gratuita, não alcançando referida benesse os atos já praticados nos autos. Anote-se. Após,
manifeste-se a exequente sobre o prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV:
MARIO JOSE LOPES FURLAN (OAB 136926/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), PRISCILA MARTINS
CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)
Processo 0007262-95.2007.8.26.0344 (344.01.2007.007262) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A - Carlos Campanari - Vistos. Fls. 159: Por ora,
dê-se publicidade à decisão de fls. 157. Intime-se. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), MARIO JOSE
LOPES FURLAN (OAB 136926/SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)
Processo 0007362-02.1997.8.26.0344 (344.01.1997.007362) - Inventário - Inventário e Partilha - Antonio Marmoro Caldeira
- Eloyde Rodrigues Caldeira - Vistos. Fls. 96/97. Regularizem os herdeiros de Antonio Marmoro Caldeira sua representação
processual. No mais, diante da notícia de falecimento do Sr. Antonio Marmoro Caldeira, ficam seus herdeiros (Antonio Marmoro
Caldeira Júnior e Erika Rodrigues Caldeira Colombo) intimados a apresentar nos autos novo plano de partilha, conforme
solicitado pelo Representante do Ministério Público em sua manifestação de fls. 98. Com a apresentação, remetam-se os autos
ao partidor para conferência e tornem conclusos. Prazo: 10 dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: SONIA
CRISTINA MARZOLA (OAB 90990/SP)
Processo 0007619-90.1998.8.26.0344 (344.01.1998.007619) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens - Oswaldo Segamarchi Neto - Marco Aurelio Zaros - Fls. 516 .Aguardando ciência da parte interessada
acerca do desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de
direito. No silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento solicitado pelo advogado: Dr. Oswaldo Segamarchi Neto) ADV: VALTER LANZA NETO (OAB 278150/SP), OSWALDO SEGAMARCHI NETO (OAB 92475/SP)
Processo 0007775-53.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007775) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Sílvio
Henrique Gonçalves - João Cláudio Stefani Me - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão. Após,
arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: KAZUKO TAKAKU (OAB 144027/SP), JOSÉ MONTEIRO (OAB 287088/SP)
Processo 0007948-92.2004.8.26.0344 (344.01.2004.007948) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Lucenir
de Souza - Center Carnes de Marilia Ltda - Vistos. Fls. 56/57. Ciente do valor atualizado do débito. Nos termos da Instrução
da ARISP, as consultas de dados e certidões de partes não beneficiárias da justiça gratuita, estão condicionadas ao prévio
recolhimento de despesas, cabendo ao exequente tal providência mediante acesso ao sítio da ARISP na internet. Para a
apreciação do pedido de penhora de imóvel apresente a credora a matrícula atualizada do imóvel. Prazo: 10 dias. No silêncio,
intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: MAURI DE JESUS MARQUES ORTEGA (OAB 124952/SP), PAULO ROGERIO
KUHN PESSOA (OAB 118814/SP)
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Processo 0007948-92.2004.8.26.0344 (344.01.2004.007948) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Lucenir de
Souza - Center Carnes de Marilia Ltda - Vistos. Melhor revendo os autos, verifica-se que já existe penhora de 50% do imóvel
objeto da matrícula nº 27.764 do 1º CRI de Marília. Registre-se que referido imóvel foi ofertado à penhora pelo do sócio da
executada Center Carnes de Marília Ltda, Sr. Humberto Carlos Carvalho da Silva (termo de penhora às fls. 39). Verifica-se,
outrossim, que a executada informa nos autos, às fls. 61, que as partes estão entabulando acordo. Diante disso, manifeste-se a
exequente acerca de eventual acordo havido entre as partes, apresentando minuta para homologação ou, diante da penhora já
existente nos autos (fls. 39), providencie a intimação de eventuais condôminos (considerando que a penhora foi realizada sobre
50% do imóvel). Oportunamente, proceda-se à averbação da penhora através do sistema ARISP, nos termos do Provimento CG
30/2011. Aguarde-se pelo prazo de 10 dias o atendimento às determinações acima. No silêncio, intime-se para fins de extinção,
nos termos do art. 267, III, do CPC. Int. - ADV: MAURI DE JESUS MARQUES ORTEGA (OAB 124952/SP), PAULO ROGERIO
KUHN PESSOA (OAB 118814/SP)
Processo 0008967-89.2011.8.26.0344 (344.01.2011.008967) - Procedimento Ordinário - Emerson Venâncio - Edna Firmino
da Silva - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Aguarde-se em cartório conforme determinado às fls. 108. Intime-se. ADV: CAMILLA DE MATOS MARCONDES SILVESTRE (OAB 235930/SP), SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN (OAB 122569/SP)
Processo 0009575-24.2010.8.26.0344 (344.01.2010.009575) - Depósito - Sucumbência - Comauto Consórcio Mariliense
de Automóveis Sc Ltda - Márcio Alexandre Meira - Vistos. Fls.151/153. Para apreciação do pedido de fls. 147, apresente a
exequente demonstrativo atualizado do débito. Prazo: 05 dias. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Int. - ADV: JOSÉ
LUIZ RUFINO JUNIOR (OAB 229276/SP), GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP)
Processo 0009758-29.2009.8.26.0344 (344.01.2009.009758) - Monitória - Pagamento - Associação de Ensino de Marília
Ltda - Christian Zatorre - Vistos. Fls. 281. Defiro a inclusão de minuta junto ao Sistema INFOJUD para pesquisa das últimas
declarações de renda em nome do executado. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento da declaração de
bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exequente para manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 dias.
Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou incineradas, em
cumprimento ao disposto no Provimento 293, art. 4º, parágrafos primeiro e segundo, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo a
resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente para
se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não localização
de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( Obs; Não consta Declaração entregue para NI e exercicio
informado, Fls. 284) Intime-se. - ADV: NILCIMARA DOS SANTOS (OAB 269458/SP), JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/
SP)
Processo 0010856-93.2002.8.26.0344 (344.01.2002.010856) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Banco Economico
Sa - Grafica Estilus Ltda - - Sebastiao Andrade Machado - - Jose Humberto Borghi - Fls. 314 Aguardando ciência da parte
interessada acerca do desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer
o que for de direito. No silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento solicitado pelo advogado: Dr. Alexandre Rayaes
Manhães) - ADV: ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/SP)
Processo 0011273-36.2008.8.26.0344 (344.01.2008.011273) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Flamingo Imoveis
Ltda - Ronaldo Bispo de Souza - penhora e avaliação - cumprido parcialmente - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/
SP), NORBERTO AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 14687/SP)
Processo 0011373-69.2000.8.26.0344 (344.01.2000.011373) - Monitória - Banco Economico Sa - Benedito Urbano dos
Santos - * Fls. .Aguardando ciência da parte interessada acerca do desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão em
Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento
solicitado pelos advogados: Dr. Alexandre Rayes Manhães ) - ADV: ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/SP)
Processo 0011722-91.2008.8.26.0344 (344.01.2008.011722) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Indústria Metalúrgica
Marcari Ltda - Gráfica e Editora Moro e Silva Ltda Me (skill Off Set) - - Investimar Factoring Fomento Mercantil Ltda - - Banco
Bradesco Sa - Fls. 306 .Aguardando ciência da parte interessada acerca do desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão
em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento
solicitado pelos advogados: Dr. Vagner Horio e Dr. Wilson Cappia) - ADV: VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP),
WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP)
Processo 0011913-63.2013.8.26.0344 (processo principal 0007037-02.2012.8.26) (034.42.0130.011913/1) - Cumprimento de
sentença - Marcia Aparecida de Souza - João Arnaldo Correa - Júlio Brandão Simões - José Simões Neto - - Maria Henriqueta
Brandão Simões - Vistos. Fl. 162. Considerando o documento de fls. 163/164 defiro a substituição processual. Anote-se.
Comprove a advogada do cessionário o recolhimento da taxa da OAB no prazo de 48 horas, sob pena de expedição de ofício
ao IPESP. No mais, manifeste-se sobre o prosseguimento da ação. Prazo: 10 dias. No silêncio, intime-se para fins de extinção.
Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO THOME (OAB 266255/SP), MARCIA APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP)
Processo 0011919-07.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Omni Sacrédito, Financiamento e
Investimento - Roberto Aparecido Mariani Nogueira - Vistos. Fl. 182. Defiro a inclusão de minuta junto ao Sistema INFOJUD
para pesquisa das últimas declarações de renda em nome do executado. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento
da declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exequente para manifestação, aguardando-se pelo
prazo de 30 dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou
incineradas, em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art. 4º, parágrafos primeiro e segundo, publicado no DOE em
29/07/86. Sendo a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos
ao exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio
como não localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( INFO- JUD/ NEAGTIVO) Intime-se. - ADV:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), OSMAR LOPES DA COSTA (OAB 175154/SP), TATIANE CORREIA DA
SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 0012837-74.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012837) - Exibição - Provas - Tamara Ferreira - Claro Sa - Vistos.
Considerando o extrato processual de fls. 257/258, aguarde-se por mais 30 dias o julgamento do recurso. No silêncio, efetuese nova pesquisa e tornem conclusos. Intime-se. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), FAUEZ
ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
Processo 0012855-03.2010.8.26.0344 (344.01.2010.012855) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - J.C.J.
- Maria Helena Paes de Oliveira - - Francisco Alberto Pitta Salum - - Carlos Eduardo Brossi Pelissari - - Carlos Rodrigues da
Silva Filho - - Vitório dos Santos Júnior - - Érica Pimentel Lobo Assumpção - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 349/359.
Ciência às partes da baixa dos autos. Considerando os documentos sigilosos juntados às fls. 419/429, anote-se o segredo
de justiça. No mais, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso, conforme determinação de fls. 417. Int. - ADV: MARCELO
JOSE FORIN (OAB 128810/SP), RODOLPHO VARONEZ (OAB 15390/SP), FREDERICO RIBEIRO VARONEZ (OAB 129376/
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SP), ANTONIO CARLOS ROSELLI (OAB 64882/SP)
Processo 0012971-43.2009.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - MAURICIO IMIL ESPER - Maurício Ramires Esper - Oriente Tênis Clube - MAURICIO IMIL ESPER - - Maurício Ramires Esper - Vistos. Fls. 260/262. Para
a apreciação do pedido do exequente, comprove nos autos documentalmente (estatuto da empresa) que o dirigente financeiro
indicado responde com seus próprios bens em caso de insolvência da executada. Prazo: 10 dias. No silêncio, intime-se para fins
de extinção. Intime-se. - ADV: JOSÉ ANDRÉ MÓRIS (OAB 255160/SP), MAURICIO IMIL ESPER (OAB 44435/SP), MAURÍCIO
RAMIRES ESPER (OAB 203449/SP)
Processo 0013051-65.2013.8.26.0344 (processo principal 0019522-39.2009.8.26) (034.42.0130.013051/1) - Cumprimento
de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Comasa Comercial Mariliense de Automóveis Ltda
- Janine Costa Chagas - Vistos. Fls. 243. Defiro o prazo de 10 dias para a exequente manifestar-se acerca do prosseguimento
do feito, providenciando inclusive, o recolhimento da taxa para pesquisa solicitada às fls. 233. Decorrido o prazo supra, intimese para fins de extinção. Int. - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), JOSÉ LUIZ RUFINO JUNIOR (OAB
229276/SP), CASSIA ZANGUETIN MICHELÃO (OAB 266429/SP)
Processo 0013704-67.2013.8.26.0344 (034.42.0130.013704) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Banco Fibra Sa - Cristiano Garcia Silva - Kleber Roberto Baptista Micuci - Fls. 68 Aguardando ciência da parte
interessada acerca do desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer
o que for de direito. No silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento solicitado pela advogada: Dra. Ana Cláudia dos
Santos) - ADV: ANA CLAUDIA DOS SANTOS (OAB 138783/SP)
Processo 0014299-37.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014299) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens - Associação de Ensino de Marília Ltda - Bruna Thalita Bergamo - Vistos. Fls. 201: Defiro o pedido
para busca de informações sobre a declaração de bens da executada (fls. 02) junto ao Sistema INFO-JUD da Receita Federal,
nos termos do Provimento nº 1826/2010 e Comunicado nº 97/2010, ambos do CSM. Em caso positivo, proceda a serventia o
arquivamento da declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exeqüente para manifestação, aguardandose pelo prazo de 30 (trinta) dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas
mecanicamente ou incineradas, em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art.4º, parágrafo 1º e 2º, publicado no DOE em
29/07/86. Sendo a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos
à exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio
como não localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( INFO- JUD/ NEGATIVO) Intime-se. - ADV:
NILCIMARA DOS SANTOS (OAB 269458/SP), GISELE LOPES DE OLIVEIRA (OAB 226125/SP), JEFFERSON LUIS MAZZINI
(OAB 137721/SP)
Processo 0014507-50.2013.8.26.0344 (034.42.0130.014507) - Procedimento Ordinário - Seguro - Tiago Antônio Coneglian
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 317/323. Ciência às partes da
baixa dos autos. Manifeste-se o(a) credor(a) acerca do depósito da condenação efetuado pela requerida às fls. 345, no valor
de R$ 11.738,04, em 06/10/2015. O silêncio será interpretado como aquiescência e, por consequência, ensejará a extinção
do cumprimento da obrigação, pela satisfação da obrigação. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP),
GUILHERME ANANIAS SPERA (OAB 299643/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP)
Processo 0014940-25.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014940) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Marcos
Roberto Ignácio - Gilmar Anito Costa Gonzales - - Maria Inês Martins Gonzales - Lance Judicial Leilões Judiciais - Reginaldo
Costa Gonzales - Vistos. Fls. 610: Defiro, providenciando a serventia às devidas anotações. Promova-se o praceamento dos
bens indicados às fls. 611, através de SISTEMA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA, nos termos do artigo 689-A do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009. Entretanto, este Juízo habilitou como gestor FIDALGO LEILÕES, cujo praceamento
ficará a seu cargo através do site www.fidalgoleiloes.com.br. Fixo a comissão devida ao gestor em 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação, que deverá ser suportada pelo arrematante nos termos do artigo 17, do Prov. CSM 1625/2009. O
primeiro pregão da alienação judicial eletrônica começará no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital. Em não
havendo licitante nos três dias subsequentes ao da publicação do edital, seguir-se-á, sem interrupção o segundo pregão, que se
estenderá por, no mínimo, vinte dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. Consigno que em segundo
pregão não serão admitidos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizado. Ainda, nos termos
do artigo 16, do referido Provimento, fixo como acréscimo mínimo obrigatório o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso
de oferecimento de lanços superiores ao lanço corrente. Em caso de remissão ou desistência da praça pelo exequente após a
publicação dos editais, a parte que remiu ou desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro ou, em caso de composição, deverá
declinar na minuta de acordo quem arcará com tais despesas, sob pena de o executado suportá-las integralmente. Providencie
o exequente o demonstrativo atualizado da avaliação dos imóveis a serem praceados. Por fim, intime-se a empresa gestora
para apresentação de minuta do edital para conferência e posterior publicação a seu cargo, nos termos do artigo 705, do CPC.
A fixação do edital no átrio do Fórum ficará a cargo desta Serventia. Intime-se. - ADV: SILVIO GUILEN LOPES (OAB 59913/
SP), ELIANA LEITE LAMBERTI (OAB 231908/SP), MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP), GABRIELA BETINE
GUILEN LOPES (OAB 310843/SP), GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO (OAB 246012/SP), ARUAN MILLER FELIX
GUIMARÃES (OAB 288678/SP), ADRIANO PIOVEZAN FONTE (OAB 306683/SP)
Processo 0014940-25.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014940) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Marcos
Roberto Ignácio - Gilmar Anito Costa Gonzales - - Maria Inês Martins Gonzales - Lance Judicial Leilões Judiciais - Reginaldo
Costa Gonzales - Vistos. Fl. 616. Considerando a suspensão da execução com relação ao imóvel objeto da matrícula n. 21.498,
do CRI desta Comarca de Marília/SP (autos n. 1014298-93.2015.8.26.0344), retifico a decisão de fl. 614 para promover o
praceamento tão somente do bem imóvel matriculado sob o número 41.911 do 2º CRI desta Comarca de Marília/SP (item 6
- fl. 65). Mantidas as demais disposições. Comunique-se a gestora. Intime-se. - ADV: MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB
154929/SP), ELIANA LEITE LAMBERTI (OAB 231908/SP), GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO (OAB 246012/SP),
ARUAN MILLER FELIX GUIMARÃES (OAB 288678/SP), ADRIANO PIOVEZAN FONTE (OAB 306683/SP), GABRIELA BETINE
GUILEN LOPES (OAB 310843/SP), SILVIO GUILEN LOPES (OAB 59913/SP)
Processo 0015470-29.2011.8.26.0344 (344.01.2011.015470) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Bradesco Sa - José Carlos de Lima - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão.
Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)
Processo 0016033-86.2012.8.26.0344 (apensado ao processo 0020091-98.2013.8.26) (344.01.2012.016033) - Exibição Bancários - Pedro Donizete Orsi - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Considerando a manifestação de fls. 172 verso dos
autos suplementares, defiro. Expeça-se MLJ em favor da advogada do requerente referente ao depósito de fls. 169 (autos
suplementares). No mais, manifeste-se o requerente sobre a satisfação da obrigação e apresentação dos documentos
determinados na sentença, prosseguindo-se, se o caso, nestes autos. Prazo: 10 dias. No silêncio, os autos serão extintos
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nos termos do artigo 794, I, do CPC. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), ANA CAROLINA
MACENO VILLARES DELPHINO (OAB 161420/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)
Processo 0016880-54.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Paulo José Gonçalves - - Fátima
Aparecida de Souza Gonçalves - Tatiana Freitas de Oliveira - - A Apurar (ocupantes do Imóvel) - Nereida Christine de Camargo
- Vistos. Fls. 152/153. Defiro a tentativa de bloqueio de valor até o montante do débito junto ao sistema BACENJUD (R$
22.920,60) em eventuais contas existentes em nome da executada. Em caso positivo, proceder-se-á a transferência do valor
bloqueado para a agência PAB/FORUM local em conta judicial, aguardando-se os procedimentos necessários junto ao sistema
BACENJUD. O valor bloqueado fica automaticamente convertido em penhora, intimando-se o executado, inclusive do prazo
para oposição de impugnação, se for o caso. Em caso negativo, defiro a inclusão de minuta junto ao Sistema INFOJUD para
pesquisa das últimas declarações de renda em nome da executada. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento da
declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exequente para manifestação, aguardando-se pelo prazo de
30 dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou incineradas,
em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art. 4º, parágrafos primeiro e segundo, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo
a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Deixo de determinar a pesquisa através do sistema
RENAJUD diante da recente pesquisa realizada de fl. 148. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não localização de
bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção( BACEN - JUD / NEGATIVO/ não consta Declaração entregue para
NI e exercicio informados) Intime-se. - ADV: PATRICIA DOS SANTOS (OAB 262440/SP), DORILU SIRLEI SILVA GOMES (OAB
174180/SP), ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA (OAB 233031/SP)
Processo 0017276-31.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017276) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda Sueli Pedroso da Silva - Projeto Hmx5 Empreendimentos Ltda - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 157/162. Ciência às
partes da baixa dos autos. Manifeste-se a autora acerca da execução da sucumbência, procedendo-se na forma do art. 475-B
e J, do CPC. Prazo: 10 dias. No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: MARILIDIA ADOMAITIS JOVELHO (OAB 260859/SP), SILVIA
DOMENICE LOPEZ (OAB 117124/SP), GIL MAX (OAB 239067/SP), THIAGO BONATTO LONGO (OAB 220148/SP)
Processo 0018133-82.2010.8.26.0344 (344.01.2010.018133) - Procedimento Ordinário - Habitação - Companhia de
Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Gilson de Moura - - Vardecy Sant’anna de Moura - Jeovaci Moreno da Silva - Vistos.
Fls. 335/339. Diante da sentença de fls. 155/158, confirmada pelo v. acórdão de fls. 266/271, defiro o pedido formulado. Expeçase mandado de cancelamento do registro de compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 30.333 do 1º CRI local, conforme
requerido. Após, diante da reintegração da autora na posse do imóvel (fls. 332/333), arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV:
ALINE CREPALDI ORZAM (OAB 205243/SP), EDVALDO BELOTI (OAB 68367/SP)
Processo 0018914-70.2011.8.26.0344 (344.01.2011.018914) - Cumprimento de sentença - Sucumbência - Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Marília - Amanda Tampeli Carnaúba - Vistos. Fl. 152. Defiro a inclusão de minuta junto ao Sistema
INFOJUD para pesquisa das últimas declarações de renda em nome da executada. Em caso positivo, proceda a serventia o
arquivamento da declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exequente para manifestação, aguardandose pelo prazo de 30 dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente
ou incineradas, em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art. 4º, parágrafos primeiro e segundo, publicado no DOE em
29/07/86. Sendo a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos
ao exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio
como não localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( Obs: Não consta declaração entregue
para NI e exercicio informados, Fls. 154) Intime-se. - ADV: LAZARO FRANCO DE FREITAS (OAB 95814/SP)
Processo 0020216-03.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Heloisa Helena Nunes Tedde Flávio Wirgues - Rosária Marques - Vistos Expeça-se carta de adjudicação em favor da autora. Cumpra-se o despacho de fls.
133. Int. - ADV: JOICEMAR CARLOS CORREA (OAB 107934/SP), DOUGLAS MOTTA DE SOUZA (OAB 322366/SP), FRANCINE
ROBERTA CORREA (OAB 263885/SP)
Processo 0020280-57.2005.8.26.0344 (344.01.2005.020280) - Execução de Título Extrajudicial - Irmandade da Santa
Casa de Misericordia de Marilia - Edivaldo Vicente de Almeida - Vistos. Fls. 240. Lavre-se o termo de penhora sobre a parte
ideal pertencente ao executado com relação ao imóvel indicado pelo credor. Após, intime-se o executado, ficando por este ato
constituído depositário, na forma do art. 659, § 5º, do CPC. E. carta. Informado o endereço pela exequente, intimem-se os
condôminos (fls. 227), expedindo-se carta. Oportunamente, tratando-se de imóvel localizado no estado do Paraná, expeça-se
certidão para registro da penhora. Intime-se. - ADV: LAZARO FRANCO DE FREITAS (OAB 95814/SP)
Processo 0020403-74.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CHALFIN,
GOLDBERG, VAINBOIM & FICHTNER ADVOGADOS ASSOCIADOS - DRZ ASSESSORIA EMPRESARIAL E PAPELARIA
LTDA - ME - Vistos. Fls. 182/183. Defiro a pesquisa em eventuais veículos existentes em nome da executada (RENAJUD).
Após, verificada a existência de bens, efetue-se o bloqueio e intime-se o exequente para se manifestar acerca da formalização
da penhora e indicação de bens à penhora. Em caso negativo, defiro a inclusão de minuta junto ao Sistema INFOJUD para
pesquisa das últimas declarações de renda em nome da executada. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento da
declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exequente para manifestação, aguardando-se pelo prazo de
30 dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou incineradas,
em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art. 4º, parágrafos primeiro e segundo, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo
a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não
localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção( Obs: pesquisa não retornou resultado) Intime-se.
- ADV: CAROLINA BASTOS DE OLIVEIRA (OAB 215313/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), CARLOS EDUARDO
SOARES (OAB 188431/SP)
Processo 0020534-25.2008.8.26.0344 (344.01.2008.020534) - Procedimento Ordinário - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Elaine Miranda da Cruz - Vistos. Fl. 160. Defiro o pedido de sobrestamento
do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, manifeste-se o requerente. No silêncio,
arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: SALIM MARGI (OAB 61238/SP), THAIS LAURA REZENDE MIRALLAS (OAB 279688/
SP), BRUNO TULIM E SILVA (OAB 298886/SP), FERNANDO AUGUSTO PENTEADO DE CASTRO (OAB 52723/SP)
Processo 0020557-92.2013.8.26.0344 (034.42.0130.020557) - Procedimento Ordinário - Bancários - Adão Pedro de Almeida
- Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 111/116. Ciência às partes da
baixa dos autos. Manifeste-se o requerente, inclusive acerca do depósito de fl. 146 e se o valor satisfaz a obrigação. Prazo: 10
dias. No silêncio, os autos serão extintos nos termos do artigo 794, I, do CPC. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
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Processo 0020595-75.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020595) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Associação dos
Proprietários de Chácaras Estância Santa Bárbara de Marília - José Carlos Santos - Vistos. Fls. 195/196. Anote-se a fase de
execução. Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da execução, os quais somente incidirão depois de
decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do STJ1. Intime-se a executada, através de seu(sua)
advogado(a), para pagamento do valor de R$ 896,66 (cálculo de fls. 196), devidamente atualizado, no prazo de quinze dias,
nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor devido e dos honorários ora fixados.
Outrossim, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta ao requerido, deverá o exequente, no prazo de 05
dias, apresentar o cálculo discriminado e atualizado do débito, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios supra
mencionados, prosseguindo a execução com a necessária indicação de bens passíveis de penhora. No silêncio, intime-se para
fins de extinção (art. 267, § 1º, do CPC). Int. - ADV: ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 127619/SP), LUCIANA
CALDAS GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 142325/SP), CARLOS CAMPANARI (OAB 280761/SP)
Processo 0020716-40.2010.8.26.0344 (344.01.2010.020716) - Procedimento Ordinário - Aparecido Fernandes - Fazenda
Pública Municipal de Marília - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se o requerente,
nos termos do art. 730 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: DACIO ALEIXO
(OAB 86674/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), RONALDO SÉRGIO DUARTE (OAB 128639/SP)
Processo 0021124-26.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - Marta Suely Martins da Silva
- Webertty Rafael da Silva - Marta Suely Martins da Silva - Vistos. Fls. 123/124. Diante do recolhimento da taxa, cumpra-se a
decisão de fls. 109, realizando a pesquisa junto ao sistema Infojud. Sem prejuízo, defiro o pedido para busca de informações
sobre a existência de veículos em nome do executado junto ao sistema RENAJUD. Após, manifeste-se o exequente sobre a
indicação de bens à penhora. Sendo a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal,
dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo,
interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( Obs: Manifeste-se
o exequente, Fls. 126/127) Intime-se. - ADV: MARTA SUELY MARTINS DA SILVA (OAB 138810/SP), JULIANO VANE MARUCCI
(OAB 312380/SP)
Processo 0021843-42.2012.8.26.0344 (344.01.2012.021843) - Monitória - Prestação de Serviços - Copastur Viagens e
Turismo Ltda - Lidernau Comércio de Máquinas para Agroindústrias Epp - - Anthony Lawrence Evans - Vistos. Fls. 79/80. Anotese a fase de execução observa da inversão da polaridade. Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da
execução, os quais somente incidirão depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do
STJ Intime-se a executada, na pessoa da advogada (fl. 184), para que efetue o pagamento do débito apontado (R$ 2.332,80)
no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10%, nos termos do art. 475-J, do CPC. Intime-se. - ADV: MICILA
FERNANDES (OAB 285295/SP), MARCIA REGINA BULL (OAB 51798/SP), JOSE MARIA DE ARAUJO VALENTE (OAB 37349/
SP)
Processo 0022002-58.2007.8.26.0344 (344.01.2007.022002) - Procedimento Ordinário - Silvia Denise Hortolani Pereira
- Emerson Luis Lopes - seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fls. 120 Aguardando ciência da parte interessada acerca do
desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão em Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito.
No silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento solicitado pelo advogado: Dr. Fábio Martins Ramos) - ADV: FABIO
MARTINS RAMOS (OAB 144199/SP)
Processo 0022133-91.2011.8.26.0344 (344.01.2011.022133) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Eliza Fávero Molina - Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em favor do
Perito. Fixo os honorários periciais definitivos em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Providencie o requerido a complementação dos
honorários no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre o laudo de avaliação de fls.
357/380. Intime-se. - ADV: GUILLERMO ROJAS DE CERQUEIRA CESAR (OAB 311539/SP), AUGUSTO SEVERINO GUEDES
(OAB 68157/SP), RAINER MARCEL DE OLIVEIRA VIANA (OAB 214747/SP)
Processo 0022325-87.2012.8.26.0344 (344.01.2012.022325) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Janaina
Crepaldi Cavallo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da concordância da credora (fl. 233), homologo a
conta de liquidação de fls. 228/230. Sendo indispensável o ato citatório, expeça-se mandado de citação da autarquia, na forma
do art. 730, do CPC. Intime-se. - ADV: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM (OAB 201303/SP), LUIZA MENEGHETTI BRASIL (OAB
131377/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP)
Processo 0022501-37.2010.8.26.0344 (344.01.2010.022501) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Oriente de Bauru Turismo Ltda - Elza Hira Kawauchi Lima - - Aleixo Ribeiro de Souza - Martina Carvalho de Souza - Vistos.
Fls. 225/227. Ciente da distribuição da precatória. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente acerca do cumprimento da carta
precatória. Prazo: 10 dias. No silêncio, aguarde-se o retorno da deprecata. Intime-se. - ADV: RUY WILIAM POLINI JÚNIOR
(OAB 190329/SP), CLAUDIO OLAVO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 184055/SP), DANIEL FIORI LIPORACCI (OAB 240340/SP),
LEANDRO CELANTE MADEIRA (OAB 41121/PR)
Processo 0022595-19.2009.8.26.0344 (344.01.2009.022595) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
- Susana Aparecida Abrahão de Moura - Município de Marília - Vistos. Tendo em vista que até a presente data não houve
manifestação do executado acerca do cálculo elaborado pela contadoria judicial às fls. 222 e a fim de evitar eventual nulidade,
intime-se-o por mandado para manifestação no prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se.
- ADV: NILO ZABOTTO DANTAS (OAB 293149/SP), RONALDO SÉRGIO DUARTE (OAB 128639/SP), RODRIGO MORALES
BARÉA (OAB 174689/SP), MARCOS CLAUDINEI PEREIRA GIMENES (OAB 196071/SP), PAULO SERGIO RIGUETI (OAB
79230/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP)
Processo 0022839-11.2010.8.26.0344 (344.01.2010.022839) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Ministério Público do Estado de São Paulo - Cacilda Arrua de Mendonça - Vistos. Fls. 174: Aguarde-se em cartório pelo
prazo solicitado, abril de 2016, a apresentação do novo relatório técnico de acompanhamento. Após, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público. Intime-se. - ADV: THIAGO BONATTO LONGO (OAB 220148/SP)
Processo 0024858-19.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024858) - Procedimento Ordinário - Seguro - Paulo Fernando Siqueira
Lecate - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Fls. 219: Ciência às partes. Após, aguarde-se em
cartório pelo prazo de 10 (dez) dias eventual manifestação. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: CELSO DE
FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), CRISTHIANO SEEFELDER (OAB 242967/SP), LUIZ ANDRE DA SILVA (OAB 321120/
SP)
Processo 0025289-53.2012.8.26.0344 (344.01.2012.025289) - Exibição - Provas - Edilson do Amaral Barros - Bv Financeira
Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão. Aguarde-se
por 10 (dez) dias manifestação do interessado sobre o cumprimento do julgado. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivemse os autos. Intime-se. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
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(OAB 126504/SP)
Processo 0026333-78.2010.8.26.0344 (344.01.2010.026333) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Aléscio
Ângelo - Fernando Rogério Georgetti - - Lucinéia Aparecida Bernardini - - Sebastião Cardoso - - Maria de Oliveira Cardoso Anderson Silva - Vistos. Fls. 332. Defiro. Promova-se o praceamento do bem penhorado às fls. 199, com termo de redução às
fls. 103, através de SISTEMA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA, nos termos do artigo 689-A do CPC, regulamentado
pelo Prov. CSM 1625/2009. Indico como gestor FIDALGO LEILÕES, cujo praceamento ficará a seu cargo através do site www.
lancejudicial.com.br. Fixo a comissão devida ao gestor em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, que deverá ser
suportada pelo arrematante nos termos do artigo 17, do Prov. CSM 1625/2009. O primeiro pregão da alienação judicial eletrônica
começará no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital. Em não havendo licitante nos três dias subsequentes
ao da publicação do edital, seguir-se-á, sem interrupção o segundo pregão, que se estenderá por, no mínimo, vinte dias e
se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. Consigno que em segundo pregão não serão admitidos lances
inferiores a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizado. Ainda, nos termos do artigo 16, do referido Provimento,
fixo como acréscimo mínimo obrigatório o valor de R$ 100,00 (cem reais) em, caso de oferecimento de laços superiores ao lanço
corrente. Em caso de remissão ou desistência da praça pelo exequente após a publicação dos editais, a parte que remiu ou
desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro ou, em caso de composição, deverá declinar na minuta de acordo quem arcará
com tais despesas, sob pena de o executado suportá-las integralmente. Providencie o exequente os demonstrativos atualizados
do seu crédito e da avaliação. Por fim, intime-se a empresa gestora para apresentação de minuta do edital para conferência e
posterior publicação a seu cargo, nos termos do artigo 705, do CPC. A fixação do edital no átrio do Fórum ficará a cargo desta
Serventia. No mais, expeça-se MLJ do valor depositado às fls. 337 em favor do arrematante Anderson da Silva. Intime-se. ADV: JOEL MARTINS DE PAIVA JUNIOR (OAB 324025/SP), SUELI REGINA DE ARAGÃO GRADIM (OAB 270352/SP), TAIS
CRISTINA CARRERO ZEQUINI (OAB 259496/SP), ULISSES MARCELO TUCUNDUVA (OAB 101711/SP)
Processo 0026503-79.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026503) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
- Banco Bradesco Sa - Metapiher Construções Metálicas Ltda Epp - - Manoel Pinheiro Júnior - Vistos. Fls. 132: Defiro o pedido para
busca de informações sobre a declaração de bens das executadas junto ao Sistema INFO-JUD da Receita Federal, nos termos
do Provimento nº 1826/2010 e Comunicado nº 97/2010, ambos do CSM. Em caso positivo, proceda a serventia o arquivamento
da declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se o exeqüente para manifestação, aguardando-se pelo prazo
de 30 (trinta) dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações serão destruídas mecanicamente ou
incineradas, em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art.4º, parágrafo 1º e 2º, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo
a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, interpretado o silêncio como não
localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( Obs: Fls.135, não consta declaração entregue para
NI e exercicio informados) Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)
Processo 0027616-39.2010.8.26.0344 (344.01.2010.027616) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Fabrício Jorge - Luciane Scorsafava Garcia - Special Motors Comercial Ltda (cia Motors Hyundai) - Vistos. Fls. 420. Diante da inércia da executada
(certidão de fls. 415), defiro o levantamento do valor depositado às fls. 391 pelos credores. E. guia. Venha a comprovação da
distribuição da carta precatória expedida às fls. 403/404 no prazo de 10 dias. Fls. 422. Ciente. Providencia a serventia. Intimese. - ADV: DANIEL QUADROS PAES DE BARROS (OAB 132749/SP), MARCELO RODOLFO MARQUES (OAB 233365/SP),
MARCOS ALBERTO SANT’ANNA BITELLI (OAB 87292/SP)
Processo 0027801-43.2011.8.26.0344 (344.01.2011.027801) - Monitória - Obrigações - Associação de Ensino de Marília
Ltda Unimar - Leandro Kleber Camargo - Vistos. Fls. 195/198. Fixo os honorários advocatícios nesta fase em 10% do valor da
execução, os quais somente incidirão depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos da súmula 517, do
STJ1. Intime-se o executado, através de seu(sua) advogado(a), para pagamento do valor de R$ 8.164,63 (cálculo de fls. 196),
devidamente atualizado, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena de incidência de multa de 10%
sobre o valor devido e dos honorários ora fixados. Intime-se. - ADV: DEBORA BRITO MORAES (OAB 236552/SP), JEFFERSON
LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP), GUSTAVO DE ALMEIDA SOUZA (OAB 202111/SP), ANDERSON SEIJI KUDO (OAB 301244/
SP), NILCIMARA DOS SANTOS (OAB 269458/SP)
Processo 0028804-38.2008.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Valdecir Siena - Maria Aparecida de Lima
Silva - Vistos. FL. 159. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, independente de nova
intimação, manifeste-se sobre o prosseguimento da execução. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV:
JOSÉ AUGUSTO APARECIDO FERRAZ (OAB 193394/SP), RUY MACHADO TAPIAS (OAB 82900/SP)
Processo 0029570-52.2012.8.26.0344 (344.01.2012.029570) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Delta
Distribuidora Comercial Ltda - Jj Alimentos Ltda Me - João Paulo Araujo e Souza - - JOÃO VITOR MONTEIRO ARAUJO E
SOUZA - Vistos. Fl. 171. Defiro. Desentranhe-se e adite-se a carta precatória. Registre-se que a devida instrução e distribuição
da carta precatória compete à parte interessada. Desse modo, autorizo a retirada da contrafé juntada aos autos após às fl.
171. Comprovação da distribuição: 20 dias. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA FARIAS
FRANÇA PIVA (OAB 287204/SP)
Processo 0030070-65.2005.8.26.0344 (344.01.2005.030070) - Cumprimento de sentença - Posse - Wilson de Mello Cappia
- Marilia Atlético Clube (mac) - Vistos. Fl. 754. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo,
independente de nova intimação, manifeste-se o exequente nos termos da decisão de fl. 750. No silêncio, intime-se para fins de
extinção. Intime-se. - ADV: ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/
SP), FLÁVIO MORELLI PIRES CASTANHO (OAB 200617/SP), JULIANO QUITO FERREIRA (OAB 236399/SP), CLEOMARA
CARDOSO DE SIQUEIRA (OAB 269463/SP), JORGE LUIZ DANTAS (OAB 265669/SP)
Processo 0030221-55.2010.8.26.0344 (apensado ao processo 0005809-51.1996.8.26) (processo principal 000580951.1996.8.26) (344.01.1996.005809/1) - Cumprimento de sentença - Mauro Marcos - Banco Economico Sa - - Banco Bradesco
Sa - Fls. 322 .Aguardando ciência da parte interessada acerca do desarquivamento dos autos. Os autos permanecerão em
Cartório pelo prazo de 30 dias para requerer o que for de direito. No silêncio os autos serão arquivados. (desarquivamento
solicitado pelo advogado: Dr. Alexandre Rayes Manhães) - ADV: MAURO MARCOS (OAB 107758/SP), ALEXANDRE RAYES
MANHAES (OAB 126627/SP)
Processo 0030291-38.2011.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - Assunto não
informado - Maritelas Indústria e Comércio de Telas Ltda Me - Nos termos do artigo 593, inciso II, do CPC, “considera-se em fraude
de execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda
capaz de reduzi-lo à insolvência”. São, pois, requisitos da fraude à execução: a) alienação ou oneração de bens e b) fluência de
demanda que possa levar o alienante à insolvência. Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado em 01 de abril
de 2013 (fls. 161). A sentença de fls. 90/92, mantida pelo acórdão de fls. 155/159, julgou improcedente o pedido deduzido por
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West Market Indústria de Produtos de Limpeza Ltda, ora executada, revogou a tutela concedida às fls. 25/26 e 36 e condenou
a empresa executada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Iniciado o cumprimento de sentença, a empresa executada foi intimada, na pessoa de seu procurador constituído nos autos,
para o pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência da multa do art. 475-J, do CPC (fls. 185), contudo, quedou-se
inerte (fls. 188). Esgotadas as tentativas para localização de bens em nome da empresa executada (fls. 196/198, 209, 215, 218,
236 verso/238, 264), foi deferida a penhora e bloqueio sobre o veículo ofertado à caução pela empresa executada às fls. 29 (fls.
269). No entanto, o bloqueio de referido veículo não foi efetuado, vez que se encontra registrado em nome de terceiro estranho
aos autos (Sr. Ricardo Luccas Baena), conforme se extrai do detalhamento de fls. 276. Dá análise conjugada dos documentos
de fls. 20 e 276, infere-se que o veículo GM/ASTRA GL, placas JZB1736, dado em garantia à liminar concedida nestes autos
(fls. 29), foi alienado no curso da demanda, embora não exista nos autos a data específica da alienação. Importe registrar, por
outro lado, que diante da improcedência do pedido deduzido pela empresa executada, com a consequente revogação da liminar,
a caução de fls. 29 não subsiste. Feito o esclarecimento, resta analisar a boa-fé do terceiro adquirente, à luz da Súmula 375, do
STJ, segundo a qual: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente.” Na hipótese vertente, não é possível extrair a má-fé do terceiro na aquisição do veículo acima
mencionado, vez que embora adquirido no curso da presente demanda, não havia restrição junto ao Detran, já que houve a
transferência de propriedade do veículo. Nesse sentido: EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. Inocorrência.
Veículo adquirido por terceiro de boa-fé. Não demonstrado que, ao tempo da alienação, existia inscrição da penhora, mediante
bloqueio no DETRAN. Ausência de prova da má-fé, ônus que competia ao credor. Súmula 375 do E. STJ. Precedentes da
jurisprudência. Recurso provido. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1008143-57.2014.8.26.0361, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. 26/11/2015). EMBARGOS DE TERCEIRO Execução de título extrajudicial Veículo automotor (fusca) Ausência
de qualquer prova de que a adquirente do veículo bloqueado soubesse da existência da execução movida pelo embargado em
face do antigo proprietário do veículo, aliado à inexistência de qualquer anotação de restrição no cadastro do bem junto ao órgão
de trânsito quando da transferência do registro - Má-fé da compradora não demonstrada Prestígio à boa-fé do terceiro STJ,
Súmula 375 Fraude à execução e constrição que não se sustentam - Sentença mantida Negado provimento ao recurso. (TJSP,
15ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0010608-78.2012.8.26.0344, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. 17/11/2015). Diante desse contexto, não está configurada a fraude à execução, sendo, portanto, de rigor o indeferimento
do pedido de bloqueio e penhora deduzido pelo exequente às fls. 290/291. Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias,
quanto ao prosseguimento do feito, oportunidade em que poderá pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, se
assim desejar. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: MARIA REGINA THEATRO ZULIANI (OAB 307379/
SP), ERCILIA APARECIDA PIGOZZI GARCIA (OAB 105962/SP), HAMILTON ZULIANI (OAB 165362/SP), ANTONIO CARLOS
CREPALDI (OAB 208613/SP)
Processo 0030291-38.2011.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - Assunto não
informado - Maritelas Indústria e Comércio de Telas Ltda Me - West Market Indústria de Produtos de Limpeza Ltda - Fls.
290/291: Trata-se de reiteração de pedido de bloqueio e penhora do veículo GM Astra, placa JZB-1736, ofertado à caução pelo
sócio majoritário da empresa executada, Sr. Rodolfo Luis Garcia, conforme fls. 14, 20 e 29. Sustenta o exequente que o bem foi
aceito em garantia pelo Juízo mesmo estando em nome de terceiro, motivo pelo qual deve gerar seus jurídicos e legais efeitos.
Defende que se o bem foi alienado a terceiro, cabe ao adquirente buscar os meios legais para ser ressarcido de eventual prejuízo,
vez que deveria ter tomado as cautelas de praxe antes de adquirir o bem e se não o fez, não pode o credor ser penalizado
em virtude de uma tentativa de fraude à execução. Nos termos do artigo 593, inciso II, do CPC, “considera-se em fraude de
execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda
capaz de reduzi-lo à insolvência”. São, pois, requisitos da fraude à execução: a) alienação ou oneração de bens e b) fluência de
demanda que possa levar o alienante à insolvência. Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado em 01 de abril
de 2013 (fls. 161). A sentença de fls. 90/92, mantida pelo acórdão de fls. 155/159, julgou improcedente o pedido deduzido por
West Market Indústria de Produtos de Limpeza Ltda, ora executada, revogou a tutela concedida às fls. 25/26 e 36 e condenou
a empresa executada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Iniciado o cumprimento de sentença, a empresa executada foi intimada, na pessoa de seu procurador constituído nos autos,
para o pagamento voluntário do débito, sob pena de incidência da multa do art. 475-J, do CPC (fls. 185), contudo, quedou-se
inerte (fls. 188). Esgotadas as tentativas para localização de bens em nome da empresa executada (fls. 196/198, 209, 215, 218,
236 verso/238, 264), foi deferida a penhora e bloqueio sobre o veículo ofertado à caução pela empresa executada às fls. 29 (fls.
269). No entanto, o bloqueio de referido veículo não foi efetuado, vez que se encontra registrado em nome de terceiro estranho
aos autos (Sr. Ricardo Luccas Baena), conforme se extrai do detalhamento de fls. 276. Dá análise conjugada dos documentos
de fls. 20 e 276, infere-se que o veículo GM/ASTRA GL, placas JZB1736, dado em garantia à liminar concedida nestes autos
(fls. 29), foi alienado no curso da demanda, embora não exista nos autos a data específica da alienação. Importe registrar, por
outro lado, que diante da improcedência do pedido deduzido pela empresa executada, com a consequente revogação da liminar,
a caução de fls. 29 não subsiste. Feito o esclarecimento, resta analisar a boa-fé do terceiro adquirente, à luz da Súmula 375, do
STJ, segundo a qual: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente.” Na hipótese vertente, não é possível extrair a má-fé do terceiro na aquisição do veículo acima
mencionado, vez que embora adquirido no curso da presente demanda, não havia restrição junto ao Detran, já que houve a
transferência de propriedade do veículo. Nesse sentido: EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. Inocorrência.
Veículo adquirido por terceiro de boa-fé. Não demonstrado que, ao tempo da alienação, existia inscrição da penhora, mediante
bloqueio no DETRAN. Ausência de prova da má-fé, ônus que competia ao credor. Súmula 375 do E. STJ. Precedentes da
jurisprudência. Recurso provido. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1008143-57.2014.8.26.0361, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. 26/11/2015). EMBARGOS DE TERCEIRO Execução de título extrajudicial Veículo automotor (fusca) Ausência
de qualquer prova de que a adquirente do veículo bloqueado soubesse da existência da execução movida pelo embargado em
face do antigo proprietário do veículo, aliado à inexistência de qualquer anotação de restrição no cadastro do bem junto ao órgão
de trânsito quando da transferência do registro - Má-fé da compradora não demonstrada Prestígio à boa-fé do terceiro STJ,
Súmula 375 Fraude à execução e constrição que não se sustentam - Sentença mantida Negado provimento ao recurso. (TJSP,
15ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0010608-78.2012.8.26.0344, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. 17/11/2015). Diante desse contexto, não está configurada a fraude à execução, sendo, portanto, de rigor o indeferimento
do pedido de bloqueio e penhora deduzido pelo exequente às fls. 290/291. Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias,
quanto ao prosseguimento do feito, oportunidade em que poderá pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, se assim
desejar. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: ERCILIA APARECIDA PIGOZZI GARCIA (OAB 105962/
SP), HAMILTON ZULIANI (OAB 165362/SP), ANTONIO CARLOS CREPALDI (OAB 208613/SP), MARIA REGINA THEATRO
ZULIANI (OAB 307379/SP)
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Processo 0030469-26.2007.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Banco do Brasil S/A - Willer Oliveira
Mensalieri - Vistos. Fls. 343. Diante do recolhimento da taxa às fls. 333, proceda-se à busca de informações sobre a declaração
de bens do(s) executado(s) junto ao Sistema INFO-JUD da Receita Federal, conforme deferido às fls. 323. Em caso positivo,
proceda a serventia o arquivamento da declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exeqüente para
manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as informações
serão destruídas mecanicamente ou incineradas, em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art.4º, parágrafo 1º e 2º,
publicado no DOE em 29/07/86. Sendo a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e efeito
legal, dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido o
prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção.( Obs: Não
cosnta Declaração entregue para NI e exercicio informados) Int. - ADV: MARCELO KHAMIS DIAS DA MOTTA (OAB 184429/SP),
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0030625-72.2011.8.26.0344 (344.01.2011.030625) - Cumprimento de sentença - Cheque - Valéria Cristina Félix
de Mello Pádua - José Eduardo Grande - Vistos. Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Na fase de
conhecimento foi o executado citado e quedou-se revel, tendo sido constituído título judicial no valor de R$ 3.248,73, acrescido
de correção monetária a partir do ajuizamento do pedido e juros de mora contados da citação. Foi ainda o executado condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (sentença de fls.
16/17). A sentença que constituiu o título data de 14 de março de 2012. Iniciada a fase de execução, foi determinada a intimação
do executado para pagamento do débito (fls. 25), porém tal não se efetivou diante da não localização do mesmo. A decisão
de fls. 75 reconheceu que no presente caso incide a regra do artigo 322, do CPC e determinou o prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença com a dispensa da intimação do devedor por qualquer meio e com aplicação da multa prevista no
art. 475-J, do CPC e determinou ainda ao exequente a apresentação da memória atualizada do débito. Apresentada memória
do débito às fls. 80/81 no importe de R$ 7.238,77, foi deferido às fls. 84 o bloqueio on line em contas do executado através do
sistema Bacenjud, bloqueando-se os valores de R$ 370,46 e R$ 137,07 (fls. 86). Com o comparecimento do executado nos
autos às fls. 92/96, foi-lhe deferido vista dos autos, ocasião em que também foi intimado do prazo para impugnação à penhora
de fls. 86 e novamente quedou-se silente, conforme certidão de fls. 103. Manifestação do executado às fls. 112/114, onde requer
o recálculo do débito, sob alegação de que há excesso. Em relação ao excesso de execução, não assiste razão ao executado.
Isso porque não trouxe aos autos quaisquer elementos condizentes com o excesso de execução alegado. Ademais, verificase que os cálculos apresentados pelo exequente estão de acordo com a sentença de fls. 16/17, não havendo necessidade de
realização de perícia como quer o executado. Também não há se falar em isenção de cobrança de despesas e custas e dos
honorários advocatícios, já que foi o executado condenado ao pagamento de tais verbas. Por fim, em face da revelia e sentença
transitada em julgado, impossível, no atual estágio processual, o revolvimento das questões fáticas que deveriam ter sido objeto
de discussão no processo de conhecimento, a exemplo da alegação do executado de que desconhecia a dívida. Diante do
exposto, não há como acolher as alegações do executado de fls. 112/114. Prossiga-se a execução pelo saldo remanescente,
devendo a exequente apresentar planilha atualizada do débito, descontando-se os valores já levantados. Prazo: 10 dias. No
silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: RODRIGO VEIGA GENNARI (OAB 251678/SP), NEUSA REGINA
REZENDE ELIAS (OAB 237639/SP)
Processo 0031076-97.2011.8.26.0344 (344.01.2011.031076) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Majicplast Embalagens Ltda - Imf Alimentos Ltda Me - Vistos. Fls. 211/221: Defiro à executada o prazo de 10 (dez) dias
para devida providência nos termos da decisão de fls. 198. Intime-se. - ADV: LUCIA HELENA NETTO FATINANCI (OAB 118875/
SP), VALCIR EVANDRO RIBEIRO FATINANCI (OAB 123642/SP), ELISANDRA DANIELA MOUTINHO (OAB 249711/SP)
Processo 0031497-24.2010.8.26.0344 (processo principal 0028041-71.2007.8.26) (344.01.2007.028041/1) - Cumprimento
de sentença - Fabio José de Souza - Adriano Matilha Me - Vistos. Fl. 416. Intime-se por mandado. Intime-se. - ADV: OVIDIO
NUNES FILHO (OAB 43013/SP), FABIO JOSE DE SOUZA (OAB 103041/SP)
Processo 0032528-84.2007.8.26.0344 (344.01.2007.032528) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander Banespa
Sa - Matilde Aparecida Colim - Vistos. Fls. 69/70. Esclareça a peticionária Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
não Padronizados NPL 1, considerando a divergência entre o número da operação/contrato do documento de fls. 08 que
instrui a inicial (nº do contrato 00330011320000224310) e o constante na certidão de fls. 70, onde consta nº operação/contrato
0011000224310-32-0424). Prazo: 10 dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR
(OAB 139203/SP), ANAMARIA SANCHES DOS SANTOS BACCHETTI (OAB 136050/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES
(OAB 131351/SP), MARIA LUCIA PEREIRA (OAB 59752/SP)
Processo 0032641-33.2010.8.26.0344 (apensado ao processo 0019069-44.2009.8.26) (processo principal 001906944.2009.8.26) (344.01.2009.019069/1) - Cumprimento de sentença - Banco Nossa Caixa Sa - Eduardo Duarte do Nascimento
- - Wr do Nascimento Farmácia Me - - Wellington Ricardo do Nascimento - Vistos. Fls. 231/232. Para a apreciação do pedido,
apresente o credor a matrícula atualizada do imóvel. Prazo: 10 dias. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se.
- ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP),
LUANA SACILOTTO LAPA (OAB 308611/SP), ANA LUIZA SALOME LOURENCETTI (OAB 334442/SP)
Processo 0033059-73.2007.8.26.0344 (344.01.2007.033059) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Otaviano
Francisco de Amorim - - Geny Gerônimo de Amorim - Júlio Cardoso de Almeida - - Maria Célia dos Santos Almeida - Vistos. Fls.
211/212. Mantenho a decisão de fl. 207. Tendo em vista a dificuldade de localização de bens passíveis de constrição, suspendo
o processo nos termos do artigo 791, III, do CPC. Após, aguarde-se em arquivo pelo prazo prescricional. Intime-se. - ADV:
MARCELO KHAMIS DIAS DA MOTTA (OAB 184429/SP), VANESSA STROWITZKI GOTO (OAB 210009/SP)
Processo 0033368-21.2012.8.26.0344 (processo principal 0003257-35.2004.8.26) (344.01.2004.003257/1) - Cumprimento
de sentença - Jaci Pereira de Campos - Flavio Jose Ahnert Tassara - Vistos. Fls. 240/241. Não obstante o disposto no artigo
745-A do CPC aplicar-se à execução extrajudicial, o artigo 475-R, do CPC prevê a aplicação subsidiária das normas que
regem a execução extrajudicial naquilo que não contrariar o regramento do cumprimento de sentença. Consigne-se que não
houve insurgência da credora quanto ao parcelamento, ao contrário, em sua manifestação de fls. 240/241 concordou com o
parcelamento do débito. Assim, diante da aceitação da proposta pela exeqüente, defiro o parcelamento na forma proposta
pelo executado (fls. 229). Defiro o levantamento do depósito de fls. 233, ficando desde já autorizados os levantamentos dos
depósitos subsequentes, suspendendo-se a presente execução até o pagamento da integralidade da dívida. Com relação ao
depósito de fls. 156 já foi deferido seu levantamento (fls. 163/167), devendo ser expedida a guia. Intime-se. - ADV: MARIA LUIZA
DA SILVA (OAB 174635/SP), EDUARDO HORITA ALONSO (OAB 349040/SP), EVA GASPAR (OAB 106283/SP)
Processo 0033383-87.2012.8.26.0344 (processo principal 0005526-47.2004.8.26) (344.01.2004.005526/1) - Cumprimento de
sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sofia dos Reis Franco de Souza - Emdurb Empresa Desenvolvimento Urbano
Habitacional de Marilia - Alexandre Zanin Guidorzi - Alexandre Zanin Guidorzi - Vistos. Fls. 1203/1206. Para a apreciação do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pedido de penhora de 10% do faturamento mensal obtido com a arrecadação de multas de trânsito e ativos financeiros, deve o
administrador, Sr. Alexandre Zanin Guidorzi, comprovar por meio de cálculo contábil que o percentual indicado não torna inviável
o exercício da atividade empresarial. Referido cálculo deverá considerar todas as execuções em que o sr. Alexandre Guidorzi
figura como administrador. Prazo: 30 dias. Em igual prazo, deverá o sr. Administrador apresentar o esquema de pagamento,
abrangendo todos as execuções em que foi nomeado. Ressalte-se que a indicação, a submissão do percentual, a forma de
constrição, o esquema de pagamento, a prestação de contas mensal e a entrega de valores aos exequentes para serem
imputados no pagamento da dívida incumbe ao administrador, nos termos do art. 655-A, § 3º, do CPC. No silêncio, intime-se
para fins de extinção. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE ZANIN GUIDORZI (OAB 166647/SP), TATIANA CECILIO BELOTI (OAB
321206/SP), ALFREDO BELLUSCI (OAB 167597/SP)
Processo 0033767-84.2011.8.26.0344 (processo principal 0016888-36.2010.8.26) (344.01.2010.016888/1) - Cumprimento
de sentença - Ednilson D’amico Galeno - Maria Campos Freitas - - Valter Freitas Bittencourt Vieira - Vistos. Conforme extrato
processual retro juntado, aguarde-se a devolução da carta precatória. Intime-se. - ADV: ATALIBA MONTEIRO DE MORAES
(OAB 131126/SP), PAULO FREITAS BITTENCOURT VIEIRA (OAB 161809/SP), LUIZ HENRIQUE SANTOS PIMENTEL (OAB
197839/SP)
Processo 0036824-76.2012.8.26.0344 (034.42.0120.036824) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Leonardo Leandro dos Santos - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Vistos. Ciência às partes do retorno destes autos. No
mais, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso (176). Int. - ADV: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA (OAB 233031/SP), JOSE
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

2ª Vara da Família e das Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ANTONIO BERNARDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADILSON LEONARDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0005589-86.2015.8.26.0344 (processo principal 1004737-79.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Dissolução
- E.S.L.S. - Vistos. Diante do peticionamento nestes autos a fls. 15, dê-se baixa no dependente 0023138-12.2015, em apenso.
No mais as custas finais devem ser recolhidas em guia Gare própria não por meio de depósito judicial. Assim, expeça-se guia de
levantamento em favor do exequente do depósito judicial de fls. 16. Após, providencie o exequente o recolhimento das custas
finais. Intime-se. - ADV: JOSE ANTONIO ROCHA (OAB 72518/SP)
Processo 0008605-48.2015.8.26.0344 (processo principal 1002434-92.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Decisão Regulamentação de Visitas - F.R.M.B. - F.M. - sobre o prosseguimento da ação, manifeste-se o requerente. - ADV: CARLOS
CAMPANARI (OAB 280761/SP), LUIZ OTAVIO RIGUETI (OAB 224447/SP)
Processo 0013206-97.2015.8.26.0344 (processo principal 1001841-29.2015.8.26) - Habilitação de Crédito - Inventário e
Partilha - Renata Araújo Silva - Edvaldo Manoel Lemos Soares - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 46/47. Aguarde-se o
julgamento do recurso. Intime-se. - ADV: MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/SP), CARLOS EDUARDO
SCALISSI (OAB 229759/SP), CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)
Processo 1000028-30.2016.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Carlos Facchini - Marcia Eneida
Facchini e outros - Vistos. Nomeio Inventariante, Antonio Carlos Facchini independente de compromisso. Para a apreciação
do pedido de Assistência Judiciária do inventariante deverá juntar aos autos o seu comprovante de rendimentos. No caso
dos demais herdeiros, deverá juntar aos autos as respectivas declarações de nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50, com
a qualificação completa do declarante, mormente a profissão. Providencie a inventariante a juntada da certidão da matrícula
atualizada do imóvel situado na R Bassan. Deve o inventariante providenciar a juntada das declarações de bens e herdeiros e
do plano de partilha amigável, devidamente acompanhada dos documentos necessários no prazo legal de 20 dias. Providencie
ainda o inventariante a juntada da certidão de casamento do herdeiro Celso de forma completa bem como regularizar da
representação processual do viúvo e dos demais herdeiros, inclusive dos respectivos cônjuges, se casados forem, juntando
as procurações no prazo de 30 dias. O inventariante deverá diligenciar junto ao Posto Fiscal de Marília, para, nos termos do
Decreto 46.655/02, juntado aos autos o respectivo protocolo, no prazo de 30 dias. Deve o inventariante fazer prova da quitação
dos tributos relativos aos bens do espólio, juntando-se os documentos cadastrais ou fiscais, Após, manifeste-se o representante
da Fazenda Pública Estadual. Ao partidor Judicial para conferência do plano de partilha apresentado. Intime-se. - ADV: LUIZ
ANDRE DA SILVA (OAB 321120/SP)
Processo 1000036-07.2016.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.H.D.E.S. e
outro - Vistos DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de Embu das Artes/SP Defiro os benefícios da Assistência Judiciária.
Cite-se o executado para que pague o debito alimentar no valor de R$ 1953,64 referente às pensões alimentícias dos meses de
outubro de 2015 a dezembro de 2015, bem como as prestações que se vencerem no curso do processo, comprove que o fez ou
ainda justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 03 dias, sob pena de prisão. Concedo os benefícios do § 2º do art. 172
do C.P.C. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar
o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES):
Dr(a). Antonio Ferro Neto Oficie-se ao INSS para que informe a existência de vinculo empregatício em nome do executado
acima indicado. Servirá o presente, por cópia digitada, como OFICIO Intime-se. - ADV: ANTONIO FERRO NETO (OAB 98406/
SP)
Processo 1000042-14.2016.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.H.D.E.S. e
outro - Vistos DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de Embu das Artes/SP Defiro os benefícios da Assistência Judiciária.
Intime-se o executado ao pagamento de R$ 3.613,09 referente a pensão alimentícia do período de maio de 2015 a setembro de
2015, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% e penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia
do débito, nos termos do art 475-J do CPC. Decorrido o prazo sem que haja o pagamento, apresente o exequente o calculo
do débito alimentar com multa de 10%, bem como requerimento da forma da penhora, informando o numero do CPF das
partes, para o caso de procedimento BACENJUD ou a indicação de bens, expedindo-se, neste caso, o mandado inclusive para
avaliação, nos termos do artigo 475-J, observando o disposto no artigo 614, II do CPC. Concedo os benefícios do § 2º do art.
172 do C.P.C. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Oficie-se ao INSS para que informe
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a existência de vinculo empregatício em nome do executado acima indicado. Servirá a presente decisão, por cópia digitada,
como OFÍCIO. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências
necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr. Antonio Ferro Neto Intime-se e ciência ao Ministério Público. ADV: ANTONIO FERRO NETO (OAB 98406/SP)
Processo 1000047-36.2016.8.26.0344 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Elizabeth Albuquerque de
Oliveira - Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária. Por primeiro, providencie a autora a juntada dos documentos
pessoais do herdeiro Marcus Vinicius (fls 18). Após, se em termos, manifeste-se o Ministério Público. Vista à Defensoria Pública.
- ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1000077-71.2016.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Ana Therezinha Ramos da Silva
Souza Ribeiro - Vistos. Nomeio Inventariante, Ana Therezinha Ramos da Silva Souza Ribeiro, independente de compromisso.
Para a apreciação do pedido de Assistência Judiciária da inventariante, da viúva e dos demais herdeiros, deverá juntar aos
autos as respectivas declarações de nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50, com a qualificação completa do declarante,
mormente a profissão. Deve a inventariante providenciar a juntada das declarações de bens e herdeiros e do plano de partilha
amigável, devidamente acompanhada dos documentos necessários no prazo legal de 20 dias. Providencie ainda a inventariante
a regularização da representação processual dos demais herdeiros, inclusive dos respectivos cônjuges, se casados forem,
juntando as procurações e documentos, no prazo de 30 dias. A inventariante deverá diligenciar junto ao Posto Fiscal de Marília,
para, nos termos do Decreto 46.655/02, juntado aos autos o respectivo protocolo, no prazo de 30 dias. Deve a inventariante
fazer prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, juntando-se os documentos cadastrais ou fiscais, em caso
de bens imóveis deverá a inventariante juntar aos autos a matricula atualizada. Após, manifeste-se o representante da Fazenda
Pública Estadual. Ao partidor Judicial para conferência do plano de partilha apresentado. Para a apreciação do pedido de alvará
para a venda do veículo, deverá a inventariante, primeiramente, cumprir conforme determinações acima. Intime-se. - ADV:
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO (OAB 237271/SP)
Processo 1000091-55.2016.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - M.A.M. - Vistos. Nomeio Inventariante, Marta
Alves Moreira, compareça em cartório para assinatura do respectivo termo. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária à
inventariante, para a apreciação do pedido de Assistência Judiciária dos demais herdeiros, deverá juntar aos autos as respectivas
declarações de nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50, com a qualificação completa do declarante, mormente a profissão. Deve
a inventariante providenciar a juntada das declarações de bens e herdeiros e do plano de partilha amigável, devidamente
acompanhada dos documentos necessários no prazo legal de 20 dias. Após, cite-se a herdeira Santina com as advertências
legais. Providencie ainda a inventariante a regularização da representação processual dos demais herdeiros, inclusive dos
respectivos cônjuges, se casados forem, juntando as procurações e documentos, no prazo de 30 dias. A inventariante deverá
diligenciar junto ao Posto Fiscal de Marília, para, nos termos do Decreto 46.655/02, juntado aos autos o respectivo protocolo,
no prazo de 30 dias. Deve a inventariante juntada da certidão negativa de débito Federal do Imposto de Renda, podendo para
tanto acessar o site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Deve a inventariante fazer prova da quitação dos tributos
relativos aos bens do espólio, juntando-se os documentos cadastrais ou fiscais, em caso de bens imóveis deverá a inventariante
juntar aos autos a matricula atualizada. Após, manifeste-se o representante da Fazenda Pública Estadual. Ao partidor Judicial
para conferência do plano de partilha apresentado. Servirá o presente, por cópia digitada e assinada eletronicamente, como
termo de inventariante. Intime-se. - ADV: CELSO TAVARES DE LIMA (OAB 175266/SP)
Processo 1000106-24.2016.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - R.B.V. - Vistos, Defiro os benefícios da Assistência
Judiciária, anotando-se. Nomeio, Rosane Batista Vieira curador provisório, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
intimando-o a prestar compromisso. Cite-se o réu advertindo-o de que terá prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o pedido,
desde que o faça por meio de advogado. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, lavrar certidão circunstanciada sobre o estado do
citando. Ante a peculiaridade da região autorizo desde logo, os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º do Código de Processo
Civil. Prestada a informação sobre as condições de locomoção do interditando, intime-se o autor para apresentar os quesitos,
dando-se vista ao Ministério Público para o mesmo fim. Após, designe-se data para realização de exame psicológico, com a
determinação de que o perito deve dirigir-se ao endereço do interditando, caso este não possa se locomover. Oportunamente,
se o caso, será designada data para o interrogatório do interditando. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado
e segue em anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Servirá também por cópia digitada, assinada
eletronicamente e assinada pelo autor abaixo indicado como termo de curador provisório do interditando Manoel Rodrigues Vieira
Neto, Emaus, 232, Betel - CEP 17513-140, Marilia-SP, CPF 539.199.808-59, RG 37.849.546-X, Viúvo, Brasileiro, Aposentado.
Compareça o curador provisório nomeado Rosane Batista Vieira, em cartório para a assinatura do termo de curador. Ciência
a Defensoria Publica Estadual e ao Ministério Publico. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP)
Processo 1000295-36.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.P.L. - A.C.L.
- Por primeiro, apresente a exequente o cálculo de débito atualizado. Vista á Defensoria Pública. Após ao Ministério Público ADV: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA (OAB 56710/SP), BRUNO CEREN LIMA (OAB 305008/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1000375-34.2014.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - Carlos Alberto Batista Melero - Maria Cristina
Batista Melero e outro - Intimação do inventariante para cumprir Decreto 46.655/02 (doação) - ADV: ELAINI LUVISARI GARCIA
(OAB 133161/SP)
Processo 1000516-19.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - D.C.C. - Vistos. Ciência ao Dr Francisco Eduardo
Marques Gomes da nomeação da Defensoria Publica Estadual de fls 141 para a defesa dos interesses da ré, portanto, manifestese sobre o laudo de fls 128/132. Intime-se e ciência ao Ministério Público. - ADV: ANA CAROLINA MACENO VILLARES
DELPHINO (OAB 161420/SP), ALANNA BORIM PEREIRA (OAB 342139/SP), FRANCISCO EDUARDO MARQUES GOMES
(OAB 161602/SP)
Processo 1000676-44.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.L.S.B.A.
- Intimação para o exequente se manifestar sobre a pesquisa negativa do Renajud de fls 48. - ADV: JOSÉ MONTEIRO (OAB
287088/SP)
Processo 1000763-97.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.P.R.S. e outro
- M.R.S. - Vistos Intime-se o executado acima mencionado para pagamento do débito alimentar conforme apurado pelo contador
judicial(fls 118) no valor de R$ 1.768,96 atualizado até novembro de 2015, mais as parcelas que se vencerem no decurso do
processo, no prazo de 03 dias, sob pena de prisão. Ciência a Defensoria Publica Estadual e ao Ministério Público. - ADV:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), ARIANA GUERREIRO FERREIRA (OAB 315819/SP)
Processo 1000786-43.2015.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - ILSA DA SILVA - Vistos. Recebo a petição de fls
88/89 como aditamento da inicial. Cumpra-se conforme determinado em fls 68 para juntar aos autos o protocolo referente ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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cumprimento do decreto. Intime-se. - ADV: DORILU SIRLEI SILVA GOMES (OAB 174180/SP)
Processo 1001361-51.2015.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - Eliana Yoko Sato - Vistos. Fls 44. Aguarde-se
provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: TEREZINHA DIAS XAVIER (OAB 49146/SP)
Processo 1002094-17.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.E.S.L. W.O.L. - Vistos. Fls. 111. Arbitro os honorários em favor da advogada do executado referente ao codigo 206 da tabela Defensoria
Publica Estadual, expedindo-se a certidão de honorários. Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: SONIA APARECIDA DA
SILVA TEMPORIM (OAB 301902/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1002097-69.2015.8.26.0344 - Alvará Judicial - Veículos - Marilene Munhoz Martinez - Vistos. Manifeste-se o
Ministério Público. Intime-se. - ADV: MATHEUS DA SILVA DRUZIAN (OAB 291135/SP)
Processo 1002182-55.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.N.M.S. W.S.L. - Vistos, Diante da informação do endereço de fls 67, expeça-se nova folha de rosto da decisão de fls 60 (penhora e
avaliação do veículo). No mais, reitere o oficio à Caixa Econômica Federal (fls 62), para que informe a existência de valores
a titulo de PIS E FGTS em nome do executado conforme dados acima. Servirá o presente, por cópia digitada, como OFICIO.
Ciência a Defensoria Publica Estadual. - ADV: ANA CLAUDIA DOS SANTOS (OAB 138783/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1002280-40.2015.8.26.0344 (apensado ao processo 1007734-98.2015.8.26) - Procedimento Ordinário Reconhecimento / Dissolução - I.A.S. - F.M.A. - Vistos, Diante do acordo homologado de fls 184/185 e da decisão em apenso
de fls 202, proceda ao desbloqueio do veículo. Após, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: CINTIA TUKASAN (OAB
308972/SP), SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN (OAB 122569/SP)
Processo 1002662-33.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.C.R. - S.S.R. - O advogado
do réu de fls 44 encontra-se cadastrado no SAJ. - ADV: ROSANGELA APARECIDA MARINELI CARLOS (OAB 129381/SP),
ORISON FERNANDES ALONSO (OAB 47184/SP)
Processo 1003557-91.2015.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Sílvia Regina Veroneze - Vistos.
Manifeste-se a inventariante se houve a conclusão do inventario de Cedralina conforme mencionado na inicial. Intime-se. - ADV:
MARCELO DE SOUZA CARNEIRO (OAB 249088/SP)
Processo 1003841-36.2014.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.A.T.C. - M.L.C. - A autora retirar o formal de
partilha. - ADV: ALINNE CARDIM ALVES (OAB 288123/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP), RICARDO
MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS (OAB 165858/SP), WLADIR MUZATI BUIM JUNIOR (OAB 171765/SP), FRANK
HUMBERT POHL (OAB 345772/SP)
Processo 1004086-13.2015.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Odete Peres dos Santos - Manifeste-se
a inventariante, tendo em vista que decorreu o prazo de fls 68. - ADV: CELSO TAVARES DE LIMA (OAB 175266/SP)
Processo 1004385-87.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.R.S. e outro
- A.F.S. - Vistos. Diante de fls 62 e 93, manifeste-se o Ministério Público. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (OAB 999999/DP), CELSO RODRIGUES BARBOSA (OAB 172525/SP)
Processo 1005136-74.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - José Rubens Massinatori - Vistos. Providencie a
serventia a designação de perícia médica do interditado. Intime-se. - ADV: VALTER PEREIRA DOS SANTOS (OAB 194458/SP)
Processo 1005205-09.2015.8.26.0344 (apensado ao processo 1002492-61.2015.8.26) - Alvará Judicial - Compra e Venda Francisco José Gandis Rojo - - Maria Lucia Grandis Rojo Marcondes e outro - Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
interpostos, persistindo a sentença tal como está lançada. Intime-se - ADV: RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (OAB 197173/SP),
DANIELA ALEIXO BERBEL DOS SANTOS (OAB 334508/SP)
Processo 1005686-69.2015.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - Laura Alvarez Brandão Guzzardi - Vistos.
Providencie a inventariante a juntada do documento do veículo de fls 154 de forma legível. Após, conclusos para apreciação da
prestação de contas de fls 152/154. No mais, aguarde-se a manifestação da Fazenda Publica Estadual (fls 145). Intime-se. ADV: ANDRE LUIZ CAMARGO (OAB 74317/SP)
Processo 1005805-30.2015.8.26.0344 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Otávio Barbosa de Menezes - Vistos.
Concedo o prazo de 15 dias, após manifeste-se o autor. Intime-se e ciência ao Ministério Público. - ADV: CLARICE DOMINGOS
DA SILVA (OAB 263352/SP)
Processo 1005880-69.2015.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.V. - T.H.V. - Intimação para o(a) autor(a) se
manifestar sobre a contestação apresentada. - ADV: ODAIR BEIRIGO (OAB 131282/SP), REGINALDO RAMOS MOREIRA (OAB
142831/SP)
Processo 1006341-41.2015.8.26.0344 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Sandra Andrea dos Santos Costa Fernando Santos Costa - Considerando que o procedimento de ITCMD foi iniciado sem que tenha vindo aos autos a manifestação
da Fazenda e diante da inexigibilidade do imposto antes da homologação do cálculo, nos termos da súmula 114 do STF, não
há que se falar na incidência de juros e multa sobre o valor do tributo. Neste sentido: Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu o pedido de recolhimento do ITCMD sem a incidência de juros e multa de mora pelo atraso
no pagamento. Inconformismo. Acolhimento. Descumprimento do prazo de recolhimento de 180 dias, contados da abertura da
sucessão. Aplicação da Súmula 114 do STF. Imposto inexigível antes da homologação do cálculo. Decisão reformada. Recurso
provido (v. 16799) (TJ/SP. Agravo de Instrumento nº 2087916-53.2014.8.26.0000. Relator: Viviani Nicolau. Data do julgamento:
16 de setembro de 2014. Agravo de instrumento - Inventário - Recolhimento de ITCMD - Descumprimento do prazo de 180 dias
- Procuradoria do Estado apresentou o cálculo do imposto após o decurso do prazo - Justa causa na dilação - Isenção de juros
e multa - Decisão Reformada - AGRAVO PROVIDO. (TJSP. AGRV.N0: 0191843-74.2011.8.26.0000. Relator: MIGUEL BRANDI
. Data do julgamento: 9 de novembro de 2011.) Desta forma, defiro o pedido do inventariante de fls. 57 quanto o recolhimento
do imposto. Remetam-se os autos à Fazenda Pública para manifestação do cálculo apresentado no procedimento ITCMD para
fins de homologação e posterior recolhimento (fls 59). Intime-se. - ADV: ALESSANDRA CARLA DOS SANTOS GUEDES (OAB
258016/SP)
Processo 1006815-12.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - Carlos Otávio do Nascimento - Vistos, Diante da
informação do endereço de fls 67, expeça-se nova folha de rosto da decisão de fls 38, para total cumprimento (R Frediano
Giometti, 45 - Marília-SP). Cumpra-se com urgência. Sendo positiva a diligência, proceda a serventia a designação para data
para perícia médica. Ciência a Defensoria Publica Estadual. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP)
Processo 1006888-81.2015.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria do Socorro Lima de Souza Vistos. Comprove a inventariante o valor do benefício de Jose Correia de Lima. Sem prejuízo, manifeste-se o Partidor sobre fls
100. Intime-se. - ADV: DAYANE JACQUELINE MORENO GATI (OAB 330107/SP)
Processo 1007398-94.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Família - N.A.S. - P.S.M. - Vistos. Manifestem-se as partes
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sobre o oficio resposta do Magazine Luiza (fls 115/136) e após, manifeste-se o Ministério Público. Intime-se. - ADV: VALDIR
TONIOLO (OAB 126472/SP), RENATA PEREIRA DA SILVA (OAB 110238/SP)
Processo 1007646-60.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - Idalina Hisae Nakashima Nunes - Data da perícia
14/01/2016 às 09:00 horas no fórum local - ADV: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA (OAB 164118/SP)
Processo 1007899-48.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.A.F. - D.A.F. - L.A.F. - - T.A.F. - O advogado do réu de fls 144 encontra-se cadastrado no SAJ. Intimação para o(a) autor(a) se manifestar sobre
a contestação apresentada. - ADV: ANDRE NOGUEIRA DA SILVA (OAB 259780/SP), JOAQUIM ALVES DE SANTANA (OAB
301307/SP), MARCELA CALLE ROCHA (OAB 352247/SP), ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP)
Processo 1008005-44.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - APARECIDO DONIZETE SGARBI
- Vistos. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Garça para que encaminhe a este Juízo as cópias das matriculas
do imóvel rural de nº 18.820, T.A. 13.700 de 10/12/1971, registrado no livro nº 03-R. Servirá o presente despacho, por cópia
digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: FABIO HENRIQUE ROSALINI BENTO (OAB 334537/SP)
Processo 1008419-42.2014.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - E.F.L.C.S. - A.C.A.S. - Vistos,
Recebo a apelação de fls. 457/468 com a complementação das custas de fls 480/482, somente no efeito devolutivo com
fundamento no art. 520, Inciso II do CPC. Intime-se a ré para apresentar as contrarrazões. Manifeste-se o Ministério Público.
Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado I. Intime-se. - ADV: LUIZ LARA LEITE (OAB
58877/SP), DANY PATRICK DO NASCIMENTO KOGA (OAB 253237/SP), JETER MARCELO RUIZ (OAB 230358/SP)
Processo 1008438-48.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.F.S. - R.S.J.
- Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 165. Recolha-se a carta precatória remetida ou solicite-se a devolução independente de
cumprimento. (fls. 146) Cumpra-se. Intime-se. - ADV: NILO ZABOTTO DANTAS (OAB 293149/SP), SUZANE LUZIA DA SILVA
PERIN (OAB 122569/SP)
Processo 1008458-39.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.T.N. - O.N.
- Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Defiro a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada
a título de FGTS (fls. 125). Apresente o exequente a memória de débito alimentar excluindo-se o valor ora levantado. Após,
defiro a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes e a suspensão da execução conforme requerido a fls. 133. Sem
condenação em verbas de sucumbência (Sumula 519 do STJ). Intime-se - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (OAB 999999/DP), FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEIRA (OAB 265832/SP), EDILSON ALVES DE OLIVEIRA
(OAB 185424/SP)
Processo 1008504-91.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - H.A.T.S. e
outros - P.R.S. - Intimação do Dr. Sérgio Da Silva Pinto para retirar certidão de honorários. - ADV: SERGIO DA SILVA PINTO
(OAB 325307/SP), RENAN DE ALBUQUERQUE DE SOUZA (OAB 277962/SP), ANA CLAUDIA DOS SANTOS (OAB 138783/
SP)
Processo 1009262-70.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - J.P.B.G. - Manifestem-se as partes sobre o laudo
pericial de fls 165/166. - ADV: ALINE CRYSTIAN GHIRALDELLI SANTOS (OAB 353923/SP)
Processo 1009415-40.2014.8.26.0344 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - EDMAR LEMES - Vistos. Diante da
certidão de fls 107, cumpra-se o inventariante o determinado em fls 105 no prazo de 30 dias, não havendo manifestação,
aguarde-se provocação em arquivo, independente de nova intimação. Intime-se. - ADV: DELSO JOSÉ RABELO (OAB 184632/
SP)
Processo 1009890-93.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.C.O. M.S.A.O. - Vistos. Proceda o Senhor Oficial de Justiça a penhora e avaliação do veículo acima indicado que se encontra em
nome do executado. Realizada a penhora, cientifique o executado do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar impugnação
com a observância do artigo 475-L do CPC, desde que faça com a assistência de advogado. Defiro os benefício do artigo 172
do Código de Processo Civil. Intime-se e ciência a Defensoria Publica Estadual e ao Ministério Público. - ADV: DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), BRUNO NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA (OAB 362051/SP)
Processo 1009959-91.2015.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.S.C.O. - A.L.P.O. - Vistos. INTIME-SE a pessoa
acima indicada para no prazo de 48 horas para comparecer a Defensoria Publica Estadual, sob pena de extinção. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Sem prejuízo, manifeste-se o réu
sobre o estudo realizado. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MANOEL
AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (OAB 163932/SP)
Processo 1010255-16.2015.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.P.S.C. - Vistos, A vista dos documentos de fls
68/76, a fim de evitar prejuízos à autora para futura meação dos bens adquiridos da constância do casamento, reconsidero em
parte a decisão de fls 65 e determino que se oficie à 2ª Vara Cível da Comarca de Alto do Araguaia-MT (processo / código nº
63895 de 2015) para o bloqueio de 50% do valor depositado pelo autor Djalma de Jesus Carvalho que move contra João de
Castro e Marisa Pereira de Souza Castro. Deverá seguir com o oficio cópia de fls 73/76. Servirá o presente, por cópia digitada,
como OFICIO. Cumpra-se com urgência. No mais, aguarde-se a devolução da carta precatória de fls 65. Intime-se. - ADV:
RUBENS HENRIQUE DE FREITAS (OAB 177733/SP)
Processo 1010411-04.2015.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - João Euclides da Silva - Vistos. Fls. 47/53. Defiro
os benefícios da Assistência Judiciária aos herdeiros João Henrique e Rafael. No mais, cumpra-se integralmente fls 44. Intimese. - ADV: CARLOS FRANCISCO SPRESSON DOMINGUES (OAB 343685/SP)
Processo 1010501-12.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.V.S.B. Manifeste-se o exequente, tendo em vista que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação do executado. - ADV:
MARCELO BRAZOLOTO (OAB 240446/SP)
Processo 1010577-36.2015.8.26.0344 - Alvará Judicial - Veículos - Waldemar Apolinário - Vistos. Homologo a prestação de
contas de fls 33/34. Após, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. - ADV: JOÃO BATISTA CAPPUTTI (OAB 168921/
SP)
Processo 1010687-35.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.A.S. T.P.S. - Vistos. Diante dos documentos juntados, por primeiro, ao contador judicial para verificar o valor do débito alimentar.
Após, manifestem-as partes e o Ministério Público. Intime-se. - ADV: PATRICIA DOS SANTOS (OAB 262440/SP), LIVIA MARA
FERREIRA (OAB 277927/SP)
Processo 1011011-25.2015.8.26.0344 - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigações - M.S.S. - Marina de Souza da Silva Intimação da requerente para recolher custas. - ADV: MARINA DE SOUZA DA SILVA (OAB 219873/SP)
Processo 1011081-42.2015.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.L.B.S. - Vistos, Recebo a petição de fls 26 como
adiamento da inicial Cite-se o réu, advertindo-o de que terá o prazo de quinze (15) dias para oferecimento de contestação,
desde que o faça por meio de advogado dando-lhe ciência também que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos
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pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, nos termos do artigo 285 do CPC. Após, remetam-se os autos a
Defensoria Publica Estadual para nomeação de curador especial. Em razão da peculiaridade da região, concedo os benefícios
dos parágrafos do art. 172 do C.P.C. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e segue em anexo a senha do
processo para visualização do processo digital. Tendo em vista que no presente caso não há interesses de incapazes, nem outra
questão jurídica capaz de ensejar o intervenção do Ministério Publico, atento ao fato de que em ação desta natureza o órgão
do “parquet” tem invocado sistematicamente o ato nº 313 da PGJ para fundamentar sua não autuação no feito, por celeridade
e economia processual deixo de abrir vistas ao Ministério Publico nestes autos. Ciência a Defensoria Publica Estadual. - ADV:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1011268-84.2014.8.26.0344 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - J.C.D.F. - L.L.F. - Certidão
de trânsito e sentença estão disponíveis pela internet para a autora imprimir e encaminhar ao cartório de registro civil para
proceder a substituição de curatela - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), NARJARA
RIQUELME AUGUSTO AMBRIZZI (OAB 227835/SP)
Processo 1011815-90.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.A.S. - T.P.S.
- O advogado do réu de fls 29 encontra-se cadastrado no SAJ. Intimação para o(a) autor(a) se manifestar sobre a petição e
documentos apresentada. - ADV: LIVIA MARA FERREIRA (OAB 277927/SP), PATRICIA DOS SANTOS (OAB 262440/SP)
Processo 1011891-17.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.S.S. - A.A.L. - Intimação
do(a) advogado(a) nomeado(a) pela Defensoria Publica Estadual para retirar a certidão de honorários pela internet. - ADV:
WILSON ROBERTO GARCIA (OAB 71692/SP), ALANNA BORIM PEREIRA (OAB 342139/SP)
Processo 1011897-24.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.G.S.F.O. Manifeste-se o exequente, tendo em vista que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação do executado - ADV: LINA
ANDREA SANTAROSA MUSSI (OAB 206038/SP)
Processo 1012008-08.2015.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Daniele Coutinho - Ailton Coutinho
Junior - Vistos. Ao partidor. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS RUBIRA (OAB 96751/SP)
Processo 1012624-80.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C.R.O. - Vistos. Concedo o prazo de 30
dias, após manifeste-se o autor. Intime-se. - ADV: JOSE EUGENIO TOFFOLI FILHO (OAB 265670/SP)
Processo 1012808-36.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E.S.M. - A.S.M. - - D.L.S.M. e outros - Vistos
em saneador Defiro a assistência judiciária aos réus Driely, Amanda e Alan. Partes legítimas e bem representadas. Patente o
interesse de agir. Inexistindo nulidades ou irregularidades a suprir, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a
manutenção das necessidades dos réus ao recebimento da pensão alimentícia. No mais, especifiquem as partes se pretendem
a produção de provas, justificando a pertinência no prazo de dez dias sob pena de preclusão. Intime-se. - ADV: VERA LUCIA
FUSETTO LAZARO (OAB 129366/SP), DANIEL MARTINS DE SANT ANA (OAB 253232/SP), HERMANO FERNANDES PINTO
(OAB 322427/SP)
Processo 1013039-63.2015.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Capacidade - Ana Ribeiro Silva Custódio - Vistos. Manifestese o Ministério Público. Intime-se. - ADV: MARIA LUCIA PEREIRA (OAB 59752/SP)
Processo 1013173-27.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Roberto Campos - Vistos. Não obstante
a manifestação de fls 68, para a apreciação do pedido de alvará, aguarde-se a manifestação da Fazenda Publica Estadual (fls
69). Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP), RODRIGO MORALES BARÉA (OAB 174689/SP)
Processo 1013271-75.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.G.S.G. J.W.G. - Intimação para a exequente se manifestar sobre fls 22/33. - ADV: LUCIANA DE LABIO FREITAS (OAB 322821/SP),
RICARDO SALVADOR FRUNGILO (OAB 179554/SP)
Processo 1013363-53.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.T.G.C. - Diante da informação do endereço
da ré de fls 34, retire-se da pauta a audiência no CEJUSC. Cite-se a ré, advertindo-a que terá o prazo de 15 (quinze) dias
para oferecimento de contestação, dando-lhe ciência que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pela ré, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 285 do CPC. Permanecendo no mais, o determinado em fls
27 quanto ao pedido de liminar. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossas
Excelências que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Walter Reis - autor. Intime-se e ciência ao Ministério Público. - ADV: WALTER REIS (OAB
127663/SP)
Processo 1013411-12.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.L. - W.B.L.
- sobre o pedido de extinção feita pelo requerido, manifeste-se a requerente. - ADV: JULIAN RIBEIRO GERALDINO (OAB
334213/SP), DURVAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 135880/SP)
Processo 1013574-89.2015.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R.S.P.A. - Vistos. Expeça-se a guia
de levantamento dos valores depositados em fls 36 em favor de do réu. Aguarde-se a audiência. Intime-se. - ADV: MARILZA
VIEIRA DOS SANTOS (OAB 260787/SP)
Processo 1013723-85.2015.8.26.0344 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.A.T.T. e outro - Certidão de trânsito e sentença
estão disponíveis para os autores imprimirem pela internet encaminhando-as ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
do 5º Subdistrito Santa Efigênia, Município e Comarca de São Paulo. - ADV: RODOLFO SFERRI MENEGHELLO (OAB 228762/
SP)
Processo 1013746-65.2014.8.26.0344 - Interdição - Capacidade - M.P. - Vistos. Fls 117. A guia já foi expedida em nome do
autor conforme determinação de fls 112. Os demais pedidos para levantamento do valor será apreciado em momento oportuno.
Aguarde-se a prestação de contas. Intime-se e ciência ao Ministério Público. - ADV: ALVARO TELLES JUNIOR (OAB 224654/
SP)
Processo 1013784-43.2015.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Alves - Vistos. Aguarde-se a
manifestação da Fazenda Publica Estadual sobre o pagamento do imposto. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS DE BARROS
GOES (OAB 340000/SP)
Processo 1013819-03.2015.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.S.S. - R.K.M.S. - Intimação para
o(a) autor(a) se manifestar sobre a contestação apresentada. - ADV: APARECIDA LUIZA DOLCE MARQUES (OAB 300227/SP),
ANA CAROLINA GONÇALVES RAMMAZZINA (OAB 206004/SP)
Processo 1014078-95.2015.8.26.0344 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.I.G.V. e outro - Certidão de trânsito em julgado
e sentença estão disponíveis para os autores imprimirem pela internet. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1014140-38.2015.8.26.0344 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Vitor Santos Ornelas - Vistos. Recebo a
petição de fls 29/32 como aditamento da inicial. Oficie-se à 5ª Vara Cível para a transferência do valor que cabe ao herdeiro
Vítor para uma das contas judiciais à disposição deste Juízo conforme dados acima. Deverá seguir com oficio cópia de fls 26.
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Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Providencie o procurador do autor (a) a impressão do ofício pelo
sistema e-saj, encaminhando-o à 5ª Vara Cível. Intime-se. - ADV: RICARDO SALVADOR FRUNGILO (OAB 179554/SP)
Processo 1014548-29.2015.8.26.0344 - Divórcio Consensual - Dissolução - K.C.C.R.C. e outro - Katia Clavico Costa Rein de
Campos - - Katia Clavico Costa Rein de Campos - nos termos do parecer do MP, manifestem-se os requerentes. - ADV: KATIA
CLAVICO COSTA REIN DE CAMPOS (OAB 198220/SP)
Processo 1014578-64.2015.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.S.S. - Recebo a petição de fls
24/30 como aditamento da inicial. Diante da falta de maiores elementos em especial quanto à alteração nas possibilidades
econômicas da autor e necessidades dos réus, não obstante os argumentos do autor, indefiro o pedido de liminar. Designo
audiência de conciliação para o dia 17 de março de 2016, às 9:15 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado na UNIMAR, na AV
HYGINO MUZZI FILHO, 1001 BLOCO VI (ao lado da Biblioteca) MARILIA - SP Citem-se e intimem-se os réus, nos termos da Lei
5478/68, anotando-se que caso infrutífera a conciliação, eventual defesa deverá ser apresentada até a audiência de instrução e
julgamento a ser posteriormente designada. Providencie o Senhor Advogado o comparecimento do autor a audiência designada.
Em razão da peculiaridade da região, concedo os benefícios do parágrafo do art. 172 do C.P.C. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado e segue em anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Cumpra-se na forma e
sob as penas da lei. Intime-se e ciência ao Ministério Público. - ADV: ALBERTO CESAR CLARO (OAB 183792/SP)
Processo 1014603-77.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.E.V. - Vistos, Recebo a petição de fls 26/29
como aditamento da inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Não obstante os argumentos tecidos na inicial, a prova
acostada aos autos é insuficiente para indicar que o autor seria o único a reunir capacidade material e moral para assumir
a guarda do seu filho. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Designo audiência de conciliação para o dia 10 de março de
2016, às 10:45 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado na UNIMAR, na AV HYGINO MUZZI FILHO, 1001 BLOCO VI (ao
lado da Biblioteca) MARILIA - SP. Cite-se e intime-se a ré, advertindo-a que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento
de contestação a partir da audiência, dando-lhe ciência que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pela ré,
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 285 do CPC. Concedo os benefícios do § 2º do art.
172 do C.P.C. Providencie o i. Advogado o comparecimento do autor em audiência. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado e segue em anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Intime-se e ciência ao Ministério
Público. Cumpra-se na forma e sob penas da lei. - ADV: CRISTIANE LOPES NONATO (OAB 190616/SP)
Processo 1014723-23.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - M.O.B. - Vistos, Recebo a petição de fls 25/30
como aditamento da inicial. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, anotando-se. Nomeio, Marcos Orione Bueno curador
provisório, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, intimando-o para prestar compromisso bem como para esclarecer
se há bens em nome da ré e, se a mesma, possui condições de locomoção. Cite-se a ré advertindo-a de que terá prazo de 05
(cinco) dias para impugnar o pedido, desde que o faça por meio de advogado. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, lavrar certidão
circunstanciada sobre o estado da citanda. Ante a peculiaridade da região autorizo desde logo, os benefícios do artigo 172,
parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Prestada a informação sobre as condições de locomoção da interditanda, intimese o autor para apresentar os quesitos, dando-se vista ao Ministério Público para o mesmo fim. Após, designe-se data para
realização de exame psicológico, com a determinação de que o perito deve dirigir-se ao endereço da interditanda, caso esta não
possa se locomover. Oportunamente, se o caso, será designada data para o interrogatório da interditanda. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado e segue em anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Servirá
também por cópia digitada, assinada eletronicamente e assinada pelo autor abaixo indicado como termo de curador provisório
da interditanda Vânia de Oliveira Bueno, Rua Danilo Gonzales, 2 FD, Jardim Flamingo - CEP 17526-699, Marilia-SP, CPF
190.979.838-00, RG 24.711.111-9, Casada, Brasileiro, Atendente. Compareça o curador provisório nomeado Marcos Orione
Bueno , em cartório para a assinatura do termo de curador. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se e ciência ao
Ministério Público. - ADV: CILENE MAIA RABELO (OAB 318927/SP)
Processo 1014734-52.2015.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.L.R.G. e
outro - R.A.G. - O advogado do réu de fls 24 encontra-se cadastrado no SAJ. Intimação para o(a) autor(a) se manifestar sobre a
justificativa apresentada. - ADV: CLAUDIO DOS SANTOS (OAB 153855/SP), ARMISTHON APOLONIO (OAB 291730/SP)
Processo 1014871-68.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.A.C. - F.O.C.
- Vistos, Diante da informação do endereço de fls 59, expeça-se nova folha de rosto da decisão de fls 16, para total cumprimento.
Oficie-se ao INSS para que informe a existência de vinculo empregatício em nome do executado acima indicado. Servirá o
presente, por cópia digitada, como OFICIO. Ciência a Defensoria Publica Estadual. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1015016-90.2015.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T.B.S. - Vistos, Defiro os benefícios
da Assistência Judiciária Na falta de maiores elementos, fixo os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo nacional,
devendo tal importância ser entregue à representante legal da menor mediante recibo ou outro meio adequado. Em caso de
emprego, fixo os alimentos provisórios em: 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do réu, abatidos tão só os
descontos obrigatórios, mais salário família devido à menor, incidindo o percentual inclusive sobre o 13º salário e férias, bem
como horas extras eventualmente trabalhadas, adicionais de qualquer natureza, exceto o FGTS e verbas rescisórias, devendo
tal importância ser entregue a representante legal da menor mediante recibo outro meio adequado. Oficie-se ao empregador
para desconto em folha, se for o caso, solicitando informações sobre os ganhos do alimentante. Oficie-se ao Banco do Brasil
para proceder a abertura de conta corrente para o recebimento da pensão alimentícia. Providencie o Senhor advogado a retirada
do oficio pela internet do oficio, entregando-o à autora. Designo audiência de conciliação para o dia 17 de março de 2016, às
9:15 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado na UNIMAR, na AV HYGINO MUZZI FILHO, 1001 BLOCO VI (ao lado da
Biblioteca) MARILIA - SP Cite-se e intime-se o réu, nos termos da Lei 5478/68, anotando-se que caso infrutífera a conciliação,
eventual defesa deverá ser apresentada até a data da audiência de instrução e julgamento a ser posteriormente designada.
Concedo os benefícios do § 2º do art. 172 do C.P.C. Providencie o i. Advogado o comparecimento da autora em audiência.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e segue em anexo a senha do processo para visualização do processo
digital. Intime-se e ciência ao Ministério Público Cumpra-se na forma e sob penas da lei. - ADV: SAMUEL DE ALMEIDA NETO
(OAB 272205/SP)
Processo 1015139-88.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - P.D.L. - Vistos. Requisite-se por meio do sistema
CRCjud a certidão de nascimento do réu. No mais, aguarde-se a devolução do mandado de fls 33. Ciência a Defensoria Publica
Estadual. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1015167-56.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.S.S. e outro - Recebo a petição de fls 28 como
aditamento da inicial, proceda a serventia a inclusão de Leandro no polo ativo. Cite-se a ré, advertindo-a que terá o prazo de
15 (quinze) dias para oferecimento de contestação, dando-lhe ciência que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos
pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, nos termos do artigo 285 do CPC. Expeça-se carta precatória
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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à Comarca de Pompeia para a citação de Paulo Sérgio. Após, considerando o disposto no artigo 9º, inciso II do Código de
Processo Civil, remetam-se os autos a Defensoria Publica Estadual para nomeação de curador especial aos réus. Servirá a
presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável
“cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Defensoria
Publica Estadual - autores. Ciência a Defensoria Publica Estadual e ao Ministério Público. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1015249-87.2015.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - I.L.C. - Vistos. Recebo a petição
de fls 40/41 como aditamento da inicial. Comprove o autor o recolhimento das taxas de fls 42/44. Prazo: 10 dias sob pena de
indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DE ALMEIDA (OAB 172438/SP)
Processo 1015261-04.2015.8.26.0344 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.C.C.L. e outro - Vistos. A petição de fls 13/15
não atendeu integralmente o determinado em fls 11, providenciem os autores a juntada da declaração da autora Claudilene.
Prazo: 10 dias sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: MARIA REGINA APARECIDA BORBA SILVA (OAB 138261/
SP)
Processo 1015366-78.2015.8.26.0344 - Separação de Corpos - Casamento - C.L.S. - Vistos. Recebo a petição de fls 15/22
como aditamento da inicial. Analisando os autos de forma acurada, com a limitação própria da presente fase processual, verificase que o caso em exame comporta o deferimento da medida liminar reclamada, pois presentes os requisitos legais. Sustenta a
autora a insuportabilidade da vida em comum devido aos fatos narrados na inicial. Faz menção a ofensas e ameaças proferidas
pelo réu para justificar a falência do casamento. Indícios da “fumaça do bom direito” existem, o que é revelado pelo boletim
de ocorrência juntado às fls. 20/21. O “perigo da demora” é evidente, sendo necessário o afastamento das partes, a fim de se
evitar a frequência das desavenças pessoais, mantendo a integridade de ambos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada,
determinando a separação de corpos, com o afastamento do réu da residência durante o processo principal. Expeça-se alvará,
anote-se que o réu já não mais se encontra residindo no endereço da autora, portanto, proceda a parte autora a impressão do
alvará de separação de corpos pelo sistema e-saj. Cite-se o réu para, no prazo de cinco dias, contados da execução da medida,
a contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e segue
em anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Intime-se e ciência ao Ministério Público. Cumpra-se na
forma e sob penas da lei. - ADV: PAULA RENATA FERREIRA DE SOUZA (OAB 366985/SP)
Processo 1015399-68.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.E.R.S. - Vistos. Concedo o prazo de 15 dias,
após manifeste-se a autora. Ciência a Defensoria Publica Estadual. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1015469-85.2015.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T.R.M.S. - Vistos. Diante da informação de fls 32,
requisite-se informações sobre o endereço do réu por meio do sistema Infojud e se necessário SIEL. Ciência a Defensoria
Publica Estadual. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1015544-27.2015.8.26.0344 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - A.S.J. - Vistos, Nomeio,
Maria Rita Bataleoto da Silva curadora provisória, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, intimando-a para prestar
compromisso. Cite-se o réu, advertindo-o que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de contestação, dando-lhe
ciência que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora,
nos termos do artigo 285 do CPC. Após, remetam-se os autos a Defensoria Publica Estadual para nomeação de curador especial,
nos termos do artigo 9º, inciso I do Código de Processo Civil. Ante a peculiaridade da região autorizo desde logo, os benefícios
do artigo 172, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e segue em
anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Servirá também por cópia digitada, assinada eletronicamente
e assinada pela autora abaixo indicada como termo de curadora provisória da interditanda Juliana Alves da Silva, filha de
Oliveira Alves da Silva e Maria Rita Bataleoto da Silva. Compareça a curadora provisoria nomeada Maria Rita Bataleoto da Silva,
em cartório para a assinatura do termo de curadora. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Ciência a Defensoria Pública
Estadual e ao Ministério Público. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1015564-18.2015.8.26.0344 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.L.S.T.M. - Vistos.
Recebo a petição de fls 25/29 como aditamento da inicial. Os documentos pessoais da autora não acompanhou a petição
de fls 16, portanto, regularize a autora. Sem prejuízo, emende ainda a autora a inicial para constar de que forma pretende
a regulamentação de visitas. Prazo: 10 dias sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: WILSON MEIRELES DE
BRITTO (OAB 136587/SP)
Processo 1015616-14.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Exoneração - F.G.F. - Vistos, Recebo a petição de fls 21/23
como aditamento da inicial. Deixo de conceder a antecipação da tutela por inexistirem nos autos elementos que comprovem
a atual necessidade da alimentanda mesmo porque pode estar frequentando ensino superior, circunstância esta que autoriza
a manutenção do benefício. Aliás, ainda que a obrigação alimentar decorra do poder familiar, a sua destituição ou suspensão
não implica na desobrigação de pagar alimentos, sobrepondo-se ao poder familiar extinto ou suspenso, o vínculo sanguíneo
entre o genitor e sua filha. Verifico que na hipótese dos presentes autos, o pedido se funda na extinção do poder familiar
decorrente da maioridade civil da alimentanda. Esta circunstância, por si só, não acarreta, necessariamente, a exoneração da
obrigação alimentar, que pode subsistir por diverso fundamento. Designo audiência de conciliação para o dia 17 de março de
2016, às 10:00 horas, a ser realizada no CEJUSC, situado na UNIMAR, na AV HYGINO MUZZI FILHO, 1001 BLOCO VI (ao
lado da Biblioteca) MARILIA - SP Cite-se e intime-se a ré, advertindo-a que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento
de contestação a partir da audiência, dando-lhe ciência que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pela ré,
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 285 do CPC. Concedo os benefícios do § 2º do art. 172
do C.P.C. Providencie o i. Advogado o comparecimento do autor em audiência. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado e segue em anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Tendo em vista que no presente caso
não há interesses de incapazes, nem outra questão jurídica capaz de ensejar o intervenção do Ministério Publico, atento ao fato
de que em ação desta natureza o órgão do “parquet” tem invocado sistematicamente o ato nº 313 da PGJ para fundamentar sua
não autuação no feito, por celeridade e economia processual deixo de abrir vistas ao Ministério Publico nestes autos. Intime-se
e cumpra-se na forma e sob penas da lei. - ADV: CARLOS EDUARDO SCALISSI (OAB 229759/SP)
Processo 1016258-84.2015.8.26.0344 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Amaury Delabio Campoy - Vistos.
Nomeio Inventariante, Amaury Delabio Campoy independente de compromisso. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária
ao inventariante, para a apreciação do pedido de Assistência Judiciária dos demais herdeiros, deverá juntar aos autos as
respectivas declarações de nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50, com a qualificação completa do declarante, mormente a
profissão. Providencie o inventariante a juntada da certidão da matricula atualizada do imóvel. O inventariante deverá diligenciar
junto ao Posto Fiscal de Marília, para, nos termos do Decreto 46.655/02, juntado aos autos o respectivo protocolo, no prazo de
30 dias. Deve o inventariante juntada da certidão negativa de débito Federal do Imposto de Renda, podendo para tanto acessar
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o site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Deve o inventariante fazer prova da quitação dos tributos relativos aos
bens do espólio, juntando-se os documentos cadastrais ou fiscais. Após, manifeste-se o representante da Fazenda Pública
Estadual. Ao partidor Judicial para conferência do plano de partilha apresentado. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA CARLA DOS
SANTOS GUEDES (OAB 258016/SP)
Processo 1016260-54.2015.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Alexandre Alves Teixeira e outros
- Vistos. Nomeio Inventariante, Angelica Teixeira Pereira, independente de compromisso. Fls 13/16 Defiro os benefícios
da Assistência Judiciária à inventariante, à viúva e a todos os herdeiros. Deve a inventariante providenciar a juntada das
declarações de bens e herdeiros e do plano de partilha amigável, devidamente acompanhada dos documentos necessários no
prazo legal de 20 dias. A inventariante deverá diligenciar junto ao Posto Fiscal de Marília, para, nos termos do Decreto 46.655/02,
juntado aos autos o respectivo protocolo, no prazo de 30 dias. Deve a inventariante providenciar a juntada da certidão negativa
de débito Federal do Imposto de Renda, podendo para tanto acessar o site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br.
Deve a inventariante fazer prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, juntando-se os documentos cadastrais
ou fiscais, em caso de bens imóveis deverá a inventariante juntar aos autos a matrícula atualizada. Após, manifeste-se o
representante da Fazenda Pública Estadual. Ao partidor Judicial para conferência do plano de partilha apresentado. Intime-se. ADV: ALEXANDRE RANGEL VITAL (OAB 345352/SP)
Processo 4000104-08.2013.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA DA SILVA - Vistos. Diante da manifestação
do Dr Manoel Manzano Júnior de fls 79, remetam-se os autos a Defensoria Publica Estadual para indicação de novo advogado
à inventariante. Ciência a Defensoria Publica Estadual. - ADV: ELOISA MAXIMIANO GOTO (OAB 229804/SP), MANOEL
MANZANO JUNIOR (OAB 108296/SP)
Processo 4003034-96.2013.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.S.S. - J.S.F.
- Antes da apreciação do pedido de fls 145/150, por primeiro, compareça o exequente em cartório para a assinatura do auto de
adjudicação. Vista á Defensoria Pública. - ADV: ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA (OAB 233031/SP), ELOISA MAXIMIANO GOTO
(OAB 229804/SP)

Criminal
1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO PRAZERES DE ANDRADE SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0007663-16.2015.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins MAYCON GOMES PEREIRA - Vistos. Fl.141. Diga o nobre Defensor, no prazo de 03 dias, da testemunha Diones Santos Gomes,
que não foi encontrada, sob pena de preclusão da prova. Aguarde-se a audiência designada. Marília, 08 de janeiro de 2016. ADV: ULISSES MARCELO TUCUNDUVA (OAB 101711/SP), ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO (OAB 128146/SP)
Processo 0012398-63.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012398) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - G.N.S. - C.
745/2013 - Intimação aos defensores do réu para ciência do r. despacho de fls. 130: “Vistos. Fl.112. Anote-se. Designo dia 26
de Janeiro de 2016, às 16h00min, para oitiva da vítima Silvana Runkel Nunes de Souza, interrogatório, debates e julgamento.
Expeça-se o necessário. Intimem-se.” - ADV: JOAO SANCHEZ POSTIGO FILHO (OAB 57877/SP), MARIA AUGUSTA GARCIA
SANCHEZ (OAB 276819/SP)
Processo 0014650-68.2015.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - Justiça Pública - PETERSON BUNO VANACCI - Cumpra-se a cota do Dr. Promotor de Justiça. Notifique-se o(a)(s)
denunciado(s) acima qualificado, para oferecer, no prazo de 10 (dez) dias, defesa prévia, por escrito. Na resposta, consistente
em defesa preliminar e exceções, poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, até o número de 5 (cinco), nos termos do artigo
55, caput e § 1º da Lei 11.343/2006. Fica(m) advertido(a)(s), nos termos da lei, de que deverá(ão) comparecer acompanhado(a)
(s) de advogado. Caso não possua(m) recursos financeiros para tal finalidade, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá
apresentar a defesa prévia. O Oficial de justiça deverá indagar o(a)(s) acusado(a)(s) se possui(em) defensor constituído e,
na falta, se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública. Nesta hipótese, o oficial orientará o acusado(a)(s) ou familiar a
comparecer à Defensoria Pública com endereço à Rua Marrey Júnior nº 140 - Bairro Fragata - Marília-SP. Autorizo a incineração
do entorpecente apreendido, oficiando-se a autoridade policial. Requisitem-se a folha de antecedentes e certidões de praxe
se o caso. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Marilia, 16 de
setembro de 2015. - ADV: EDUARDO BARDAOUIL (OAB 135922/SP)

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DÉCIO DIVANIR MAZETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ISABEL CRISTINA BRAGA CASETO FELTRIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0000176-24.2015.8.26.0593 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Roger Oliveira Mancini - Int. Dr. Defensor do Réu a apresentar os quesitos, no prazo legal. - ADV: MICHEL JOSE NICOLAU
MUSSI (OAB 96230/SP)
Processo 0003484-39.2015.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - FERNANDO
MOREIRA PAULINO e outro - I - Recebo a denúncia, uma vez presentes os pressupostos autorizadores para a persecução
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penal. Citem-se os acusados para apresentarem resposta à acusação, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396 do Código
de Processo Penal. Com a resposta dê-se vista ao Ministério Público; II Venham F.A. e certidões do que constar; III Oficie-se
a delpol de origem cobrando a vinda do laudo requisitado a fls. 15. IV - Postula o Ministério Público a prisão preventiva dos
acusados, por entender necessária tal providência. Argumenta que os acusados agiram com emprego de arma de fogo e de
forma audaciosa chegaram a lesionar a vítima e disparar durante o roubo no interior da residência. Assiste razão ao Ministério
Público. A conduta acoimada revela audácia, demonstrando periculosidade por parte dos acusados. A virulência do ataque revela,
outrossim, total desprezo pelos mais significativos valores morais e sociais, com severo risco à ordem pública e a sociedade
organizada. Desse modo, a cautela consistente no confinamento dos acusados é medida imperativa. A excessiva quantidade de
crimes contra o patrimônio que recrudesce na sociedade moderna exige repressão severa por parte do Poder Público. Não se
agindo com rigor, estaria se contribuindo para a sensação de impunidade que, por via de consequência, alimentaria o crime. Está
presente, outrossim, um dos elementos que autorizam a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública. Por último,
de se destacar que as medidas cautelares substitutivas da prisão, não se mostram eficazes para a espécie em exame. Daí
porque, defiro o pedido da autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de FERNANDO MOREIRA PAULINO e GERSON
APARECIDO DA SILVA LEM (ou LENS), qualificados nos autos, para que aguardem confinados “intra muros”, a solução do
processo, expedindo-se os respectivos mandados de prisão. V Int. - ADV: LUIZ CARLOS CLEMENTE (OAB 57883/SP)
Processo 0003484-39.2015.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - FERNANDO
MOREIRA PAULINO e outro - Vistos. I - Inatendível o pedido formulado pelo Dr. Defensor de revogação da prisão preventiva. A
decretação da custódia processual já foi definida, recentemente, pelo despacho de fls. 56/57 e não há fato novo ou circunstância
que permita a revogação, sobretudo porque os motivos apontados não são de molde a justificarem a concessão do benefício.
Em tal conformidade e por acolher a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido. II - O pedido de diligências requerido pelo Dr.
Defensor, será apreciado oportunamente, ou seja, quando da apresentação da defesa preliminar. III - Aguarde-se a citação dos
acusados e a apresentação das respostas à acusação. IV - Int. - ADV: LUIZ CARLOS CLEMENTE (OAB 57883/SP)
Processo 0003484-39.2015.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - FERNANDO MOREIRA PAULINO
e outro - Int. Dr. Defensor dos réus a apresentar as defesas preliminares dos réus. - ADV: LUIZ CARLOS CLEMENTE (OAB
57883/SP)
Processo 0011929-46.2015.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Mauricio Aparecido do Nascimento dos Santos - Int. Dr. Defensor do réu a apresentar seus memoriais, no prazo legal. - ADV:
ANDRÉ LUIZ ORTIZ MINICHIELLO (OAB 184587/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/
DP)
Processo 0022570-93.2015.8.26.0344 (processo principal 0012356-43.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança
- CARLA CRISTINA MARQUES - O pedido formulado pelo Dr. Defensor resta prejudicado. Assim porque, a prisão preventiva da
acusada já foi revogada por decisão de fls. 288 dos autos principais. - ADV: ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO (OAB 128146/
SP), HENRIQUE DE ARRUDA NEVES (OAB 151290/SP)
Processo 0022726-81.2015.8.26.0344 (apensado ao processo 0012356-43.2015.8.26) (processo principal 001235643.2015.8.26) - Avaliação para atestar dependência de drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Luiz Gustavo Machado
de Oliveira - Int. Dr. Defensor do réu LUIZ GUSTAVO MACHADO DE OLIVEIRA, a apresentar os quesitos, no prazo legal. Dr.
Henrique de Arruda Neves - OAB/SP.151.290/SP. - ADV: HENRIQUE DE ARRUDA NEVES (OAB 151290/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DÉCIO DIVANIR MAZETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ISABEL CRISTINA BRAGA CASETO FELTRIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0000083-61.2015.8.26.0593 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- R.M.L. - Frente a todo exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para
CONDENAR RODRIGO MARTINS DE LIMA, qualificado nos autos, a descontar em regime inicial semiaberto, a pena de CINCO
ANOS DE RECLUSÃO, bem como a solver o equivalente a QUINHENTOS DIAS-MULTA, em padrão diário mínimo, declarando-o
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Recomende-se-o na prisão onde se encontra. Decreto o confisco em favor da
União do numerário apreendido em poder do réu porque produto de crime. Custas a cargo do réu no importe de 100 Ufesps.
Publique-se em cartório. Registre-se, intimando-se as partes. Comunique-se. - ADV: ULISSES MARCELO TUCUNDUVA (OAB
101711/SP)
Processo 0004541-92.2015.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins V.D.B.A. e outro - Vistos. Recebo os recursos do M.P. ( fls.228/236) e do réu, VDBA ( fls.237/240). Processem-se. Intime-se o
Dr.Defensor, para apresentação das contrarrazões. - ADV: JAIR FERREIRA GONCALVES (OAB 74834/SP)
Processo 0017386-64.2012.8.26.0344 (344.01.2012.017386) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - A.C.R.V. e outros - Int. o Dr. Defensor da Sentenciada do cálculo de multa (fl.604). - ADV: JOAO GILBERTO ZUCCHINI
(OAB 57987/SP)
Processo 0022234-60.2013.8.26.0344 (034.42.0130.022234) - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - E.L.L.
- Int. Dr. Defensor do sentenciado do calculo de multa de fls.290. - ADV: ABRAÃO SAMUEL DOS REIS (OAB 190554/SP)
Processo 0022391-96.2014.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins DANILO EDUARDO KENES - Cuida de embargos declaratórios formulado pelo acusado Danilo Eduardo Kenes que aponta
contradição em relação à preliminar apresentada pela defesa, além de omissa. Questiona não ter o Ministério Público produzido
a necessária comprovação do monitoramento telefônico levado a cabo na Comarca de Bauru, enquanto que a decisão impugnada
acolheu o requerido pelo Ministério visando a solicitação das peças pertinentes. Aponta, ainda, omissão porquanto a decisão
que ratificou a denúncia não concedeu prazo à defesa em razão da postulação ministerial acima referida. Decido. Conquanto
ponderáveis os argumentos deduzidos pela douta defesa, não vejo na espécie a contradição ou a omissão apontadas. Em
verdade, o procedimento penal compõe-se de arcabouço probatório facultado às partes que poderão produzir suas provas ao
Juízo que as deferirá ou não, de tudo tomando ciência a parte contrária. No caso em testilha, a decisão que acolheu a proposta
ministerial nada mais fez do que determinar o ofício à Egrégia Comarca de Bauru para a vinda dos documentos solicitados pelo
Ministério Público. Não se trata, outrossim, de obrigação de devolução de prazo para a defesa que, a todo momento, poderá
examinar os autos e requerer o que de direito. De resto, em razão de tais aspectos de natureza eminentemente processual
sem que haja prejuízo ao acusado, postula a douta defesa a revogação da prisão preventiva que, à evidência, não pode
ser concedida por conta de tais filigranas doutrinárias. Com tais considerações e por não vislumbrar na espécie os defeitos
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apontados, quais sejam de contradição ou omissão, tais embargos não podem prosperar, razão pela qual os rejeito. Int. - ADV:
LEANDRO CHAB PISTELLI (OAB 182264/SP)
Processo 0023133-87.2015.8.26.0344 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R.R.C. - I Inatendível, nesta oportunidade, o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo acusado, via de sua advogada
constituída. Assim porque, a imputação é de crime hediondo, enquanto que a delação da menor e a expressiva quantidade
de droga apreendida, definem o acusado, ao menos em princípio, como mercador de drogas. De resto, o tráfico ilícito de
entorpecentes é crime contra a saúde pública e sua prática implica em evidente prejuízo para a sociedade, infelicitando famílias
e provocando males de toda ordem. Urge, pois, que se reprima tal infração com rigor e severidade, acrescentando, ainda, que a
pronta liberação do acusado poderá ensejar a continuidade do tráfico. Com essas considerações, indefiro, por ora, o pedido da
douta defesa. II - Aguarde-se o advento do inquérito; III - Int. - ADV: FABIANA VENTURA (OAB 255130/SP)
Processo 0023365-36.2014.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Injúria - V.G.C.M. - Vistos. Recebo o recurso
do réu, VÍCTOR GLAUCO CANTARIM MORENO ( fls.108). Vista ao Dr.Defensor, para que apresente, no prazo legal, as razões
e contrarrazões do recurso. - ADV: DANILO PIEROTE SILVA (OAB 312828/SP)

MARTINÓPOLIS
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRO CORREA LEITE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS VOLTARELI DO MONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000387-25.2015.8.26.0346 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - D.R.S. - Dou
por encerrada a instrução e concedo às partes o prazo individual e sucessivo de cinco dias para alegações finais. - ADV:
ALESSANDRA MILITELLO MEIRELLES (OAB 145201/SP)
Processo 0001059-67.2014.8.26.0346 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - APARECIDO COSTA DE OLIVEIRA
- ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para
ABSOLVER o réu APARECIDO COSTA DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Custas
nos termos da lei. Expeça-se, também, certidão de honorários em favor do defensor dativo, ficando os honorários arbitrados
conforme tabela do convênio DPE/OAB. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV:
GILVANE HERMENEGILDO DE CASTRO (OAB 152790/SP)
Processo 0001365-36.2014.8.26.0346 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, e assim o faço para
CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) mês e
05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, por estar incurso no artigo art. 147 do Código Penal. Considerando que se
trata de crime envolvendo grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva
de direitos. Entretanto, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, concedo-lhe o “sursis” e, assim, suspendo a
execução da pena privativa de liberdade por dois anos, devendo o acusado, no primeiro ano do prazo prestar serviços a
comunidade, conforme preceito estabelecido no art. 78, §1º, do CP. Considerando que o réu permaneceu solto durante toda
a instrução processual, não havendo motivos para que sua prisão preventiva seja decretada, concedo o direito de, querendo,
recorrer em liberdade. Por fim, condeno o réu no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 12 da Lei
1060/50, posto que beneficiário da gratuidade de justiça. Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se
os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral. Expeça-se, também, certidão de honorários em favor do defensor
dativo, ficando os honorários arbitrados conforme tabela do convênio DPE/OAB. P.R.I. - ADV: LEANDRO GIMENEZ FABRI (OAB
181668/SP)
Processo 0001562-25.2013.8.26.0346 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - RODRIGO DOS SANTOS SILVA ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para
ABSOLVER o réu RODRIGO DOS SANTOS SILVA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Custas
nos termos da lei. Expeça-se, também, certidão de honorários em favor do defensor dativo, ficando os honorários arbitrados
conforme tabela do convênio DPE/OAB. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV:
LEANDRO GIMENEZ FABRI (OAB 181668/SP)
Processo 0001933-52.2014.8.26.0346 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - WESLEY CAETANO
- Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na ação penal para ABSOLVER o réu WESLEY CAETANO,
qualificado nos autos, em relação ao delito previsto no art. 306, do CTB, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I. - ADV:
JOÃO PAULO ZAGGO (OAB 240374/SP)
Processo 0002242-73.2014.8.26.0346 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra o Patrimônio - C.A.S. - Diante
do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de absolver CLAYTON APARECIDO DA SILVA,
qualificado nos autos, da imputação por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, V, do Código de
Processo Penal. Custas nos termos da lei. Expeça-se, também, certidão de honorários em favor do defensor dativo, ficando os
honorários arbitrados conforme tabela do convênio DPE/OAB. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe. P.R.I. - ADV: JOÃO PAULO ZAGGO (OAB 240374/SP)
Processo 0002546-72.2014.8.26.0346 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Maus Tratos - G.R.
- Vistos. Fls. 2208/209: Nada a deliberar diante do resultado da demanda. Cumpra-se integralmente a sentença expedindo a
certidão de honorários e arquivando definitivamente os autos. Int. - ADV: RAQUEL MORENO DE FREITAS (OAB 188018/SP)
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Processo 0004661-03.2013.8.26.0346 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - CARLOS ALBERTO BASTOS
- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial, o que faço para CONDENAR CARLOS ALBERTO BASTOS,
como incurso no artigo 171, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, fixados estes em 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade aplicada por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos descritos acima.
Por fim, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não existem nos autos elementos concretos no sentido
da necessidade da custódia cautelar e também por conta da substituição acima operada. Transitado em julgado: a) expeçase guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b)
oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto
no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral. Expeça-se, também, certidão de
honorários em favor do defensor dativo, ficando os honorários arbitrados conforme tabela do convênio DPE/OAB. P.R.I. - ADV:
AUGUSTINHO BARBOSA DA SILVA (OAB 159063/SP)

MATÃO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MATÃO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000037-97.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Paula Fernanda Masselli Begati Pavan
RECLAMADO : José Alenaldo dos Santos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000029-06.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ALIMENTADO : M.A.C.F.
ALIMENTANTE
: M.A.C.
ADVOGADO : 260145/SP - Gerson Piva Junior
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000030-88.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: F.A.S.B.
ADVOGADO : 342399/SP - Claudio Alvolino Minante
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000033-43.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jurandir Antonio Uliana
ADVOGADO : 140426/SP - Isidoro Pedro Avi
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000034-28.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wilson Donizeti Ribeiro
ADVOGADO : 215488/SP - Willian Delfino
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000035-13.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Pedro Mendes
ADVOGADO : 140426/SP - Isidoro Pedro Avi
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000036-95.2016.8.26.0347
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.L.S.O.
ADVOGADO : 152418/SP - Mauricio Jose Ercole
REQDO
: R.L.F.O.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000038-65.2016.8.26.0347
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: Valentin Aranega Giraldi
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Municipio de Matão
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000038-82.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvio Luiz Gilo (GLS Cosméticos)
RECLAMADO : Anderson Aparecido de Lima
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000040-35.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rosalva Luiza Macedo
ADVOGADO : 297398/SP - Priscila Daiana de Sousa Viana
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000041-20.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Orides Barbosa dos Santos
ADVOGADO : 297398/SP - Priscila Daiana de Sousa Viana
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000039-67.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvio Luiz Gilo (GLS Cosméticos)
RECLAMADO : Cristina Neves Tiritili
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000043-87.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Vanderleia Freitas da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000044-72.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria Aparecida de Fátima Batista
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000045-57.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Helena Luiza do Nascimento Buzo
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000040-52.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvio Luiz Gilo (GLS Cosméticos)
RECLAMADA : Erica Cristina da Silva
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000046-42.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Paulo Ricardo Bottura Matturro
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000047-27.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Vera Lucia Freitas da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000048-12.2016.8.26.0347
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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EXEQTE
: Vagner Freitas da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000041-37.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvio Luiz Gilo (GLS Cosméticos)
RECLAMADA : Fernanda Lonchiarick Correia
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000043-07.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvio Luiz Gilo (GLS Cosméticos)
RECLAMADO : Kelen Bernardes Bezerra
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000044-89.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Silvio Luiz Gilo (GLS Cosméticos)
RECLAMADA : Thais Paula Ferreira
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000037-80.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paschoal Lavezo
ADVOGADO : 236342/SP - Douglas Onofre Ferreira de Castro
REQDO
: Inss Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000049-94.2016.8.26.0347
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: M.C.B.
ADVOGADO : 300523/SP - Renata Peracini
REQDO
: E.P.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000050-79.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Jose Baptista
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000051-64.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Nelson Tadao Yamashiro
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000052-49.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Rosa Aparecida Colombari da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000053-34.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ana Teresa Sichieri
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000054-19.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Eduardo Wagner Redigolo
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:0000050-96.2016.8.26.0347
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
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RECLAMANTE : D.B.S.
RECLAMADO : T.S.C.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000055-04.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Cleiton Dias Pereira
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000056-86.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Adilson Bottesine
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000057-71.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Luiz Francisco de Moraes
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000051-81.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Instituto de Idiomas Furlanetto S/C Ltda ME (Fisk)
RECLAMADO : Julio Antonio Macedo,
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000058-56.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Geraldo Aparecido Scutare
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000059-41.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Valdir Alegranci
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000061-11.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Patrícia Clair Frare Maia
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000062-93.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Diego Sylvio Dreys Baldassa
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000052-66.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ph Vieira Móveis Ltda. Me
ADVOGADO : 140810/SP - Renata Tamarozzi Rodrigues
RECLAMADA : Cielo S.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000063-78.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Aparecido Luiz Menzani
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000064-63.2016.8.26.0347
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CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Menzani
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000065-48.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Matheus Andre Durante
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000066-33.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: José Antonio da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000067-18.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Alcides Casado
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000053-51.2016.8.26.0347
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Pedro Gomes Ribeiro Maria
RECLAMADO : José Aparecido dos Santos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000068-03.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Marta Deodato da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000070-70.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Zanini
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000071-55.2016.8.26.0347
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Funcionários do Grupo Iesa e Comércio de Vestuários de
Araraquara e Região
ADVOGADO : 364472/SP - Eduardo Prigenzi Moura Sales
EXECTDO
: Dehtina Brasil Importação e Exportação Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000072-40.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cimag Comercio de Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda Epp
ADVOGADO : 103415/SP - Eraldo Luis Soares da Costa
REQDO
: Metalúrgica Várzea Paulista Ltda.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000073-25.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: José Lucio
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1000074-10.2016.8.26.0347
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
: Leonice Garutti Gonçalves
: 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
: Banco do Brasil S/A
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VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000075-92.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Baptista Junior
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000076-77.2016.8.26.0347
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Maria Antonia Moura
ADVOGADO : 313029/SP - Aurélio Grosso
REQDO
: Marcos Roberto Ignacio de Souza
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000077-62.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Sinvaldo Gonçalves da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000078-47.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vanderlei Donizeti Perseghini
ADVOGADO : 263956/SP - Marcio Jose Rossato Alvares
REQDO
: Martins & Bueno Motores Ltda - Me
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000079-32.2016.8.26.0347
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: R.A.V.P.
ADVOGADO : 202841/SP - Luis Gustavo Gomes Pires
REQDO
: D.C.P.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000080-17.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Vagner Fabiano de Souza
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000081-02.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Joel Verissimo da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000082-84.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Alexandre Augusto Guissoni
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000083-69.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Helenice Carmen Nonis Caride
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000084-54.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Michelly Mota Faria
ADVOGADO : 275170/SP - Karla Cristina Fernandes Francisco
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000085-39.2016.8.26.0347
:ALVARÁ JUDICIAL
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REQTE
: Sandra Bottesini Massocato
ADVOGADO : 309508/SP - Roberto Edson Ignacio
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000086-24.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Gilda Angela Bellini de Rizzo
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil SA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000087-09.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Edemara Zaira Ciurlin
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000088-91.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Wilson Campi
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000089-76.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Frederico Andrade Gomes de Faria
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000090-61.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Argeu de Moura
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000091-46.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Valter Roberto Durante
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000092-31.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Elto Mendes da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000093-16.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Roza Massucato Marconato
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000094-98.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Jose Clovis Adao Macedo
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000096-68.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Maria de Fatima Ciurlin
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Btasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000095-83.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Elias Bonilha
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000097-53.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Edna Tereza Roveri Rossetti
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000098-38.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rafael Donizete Portolani
ADVOGADO : 275170/SP - Karla Cristina Fernandes Francisco
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000099-23.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ana Lucia Roveri Rossetti
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000100-08.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Ana Pavani Lunardi
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000102-75.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Maria Ivone dos Santos
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000101-90.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria Ivone dos Santos
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000042-05.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Adriana da Silva
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000103-60.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Regina Aparecida Romano Caruzo
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000060-26.2016.8.26.0347
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQTE
: Terezinha Pelegrini de Camargo
ADVOGADO : 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000069-85.2016.8.26.0347
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
: Rosimeire Aparecida Martin Rosa
: 150785/SP - Teresa Cristina Cavicchioli Piva
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REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 1000092-02.2014.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.V.M. - - P.M.M. - P.N.M. - Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO ajuizada por JHENIFER VITÓRIA DA MORA e PÂMELA MONALISA
MOTA, representadas por sua genitora CATARINA OZÓRIO DA SILVA MOTA, em face de PAULO NUNES DA MOTA, para
condenar o requerido ao pagamento de alimentos às requerentes no valor correspondente a 1/3 (um terço) de seus rendimentos
líquidos, referentes ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (NB 138.653.635-8 fls. 106). Em consequência,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se
ao INSS, com presteza, a fim de que seja descontado o valor ora fixado (um terço dos rendimentos líquidos do requerido), com
depósito na conta indicada pelas autoras (fls. 41/42). Arbitro os honorários advocatícios em favor do patrono das autoras e do
curador especial em 100% da tabela vigente, expedindo-se, oportunamente, a certidão. Oportunamente, ao arquivo. Ciência ao
Ministério Público. P.R.I.C. - ADV: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 280330/SP), ROBERTO EDSON IGNACIO (OAB
309508/SP), DAVID NUNES (OAB 226919/SP)
Processo 1000522-51.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.M.R. - G.M.R. - F.C.L.R. - Tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento do acordo, manifeste-se a exequente no prazo de 10
(dez) dias. - ADV: ANTONIO MARCOS FERREIRA (OAB 146045/SP), FABIAN CARUZO (OAB 172893/SP), PAULO AUGUSTO
BERNARDI (OAB 95941/SP)
Processo 1002231-87.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.A.S. - M.V.S. - Posto isso, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para o fim de condenar a requerida MARIZA VALENTINA DOS SANTOS ao
pagamento de pensão alimentícia à filha Blenda Anizia, em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo
federal vigente por ocasião da obrigação, a qual deverá ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês. Deixo de condenar quaisquer
das partes nos ônus sucumbenciais, ante a parcial sucumbência. Arbitro os honorários advocatícios em favor da patrona da
autora em 100% da tabela vigente, expedindo-se, oportunamente, a certidão. Intime-se pessoalmente a requerida acerca da
fixação de pensão alimentícia em favor da filha. Oportunamente, se em termos, ao arquivo. Ciência ao Ministério Público.
P.R.I.C. - ADV: MARISA APARECIDA CARDOSO FALCAI (OAB 136277/SP)
Processo 1002320-13.2015.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.E.G.M. M.A.S.G. - Vistos. Dada a natureza da ação, por ora, esclareça o exequente, dentro em 10 (dez) dias, o pedido de expedição
de alvará para levantamento do valor indicado a fls. 43. Int. - ADV: DINO MARCOS PORSANI (OAB 246985/SP), LEANDRO
HENRIQUE MINOTTI FERNANDES (OAB 324036/SP)
Processo 1003322-52.2014.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.M.C.P. - E.S.P. - Ciência à parte
autora acerca do ofício juntado a fls. 181, oriundo da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Araraquara, no qual informa
o último vínculo empregatício do requerido. - ADV: MARCO ANTONIO DESTEFANI (OAB 213005/SP), HELOISA CRISTINA
SILVA BARBOSA (OAB 326496/SP)
Processo 1003883-42.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.C.B. - J.G.F.B. - Vistos.
Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por JÚLIO CÉSAR BENTO contra JÚLIO GABRIEL FERREIRA BENTO,
representado por sua genitora MARIA ZENAIDE GOMES FERREIRA, partes qualificadas nos autos. Alega, em síntese, que
seus rendimentos mensais não suportam o pagamento da pensão no valor que fora fixado, de 50% do salário mínimo vigente
à época do pagamento. Aduz, ainda, que constituiu nova família e possui outro filho, nascido em 26/12/2013. Afirma que é
trabalhador autônomo, exercendo a função de pintor, e possui gasto mensal com aluguel. Pleiteia a procedência da ação,
no sentido de reduzir o valor da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo vigente à época do pagamento. Pleiteia,
ainda, a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A inicial veio instruída com cópia dos
documentos necessários a fls. 11/17. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi indeferido (fls. 18/19).
Realizada audiência de conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC desta Comarca, a
mesma restou infrutífera (fls. 30). O requerido, regularmente citado na pessoa de sua genitora (fls. 32), apresentou contestação
(fls. 37/42). Alegou que o requerente não demonstrou a mudança de sua situação financeira Que, à época da fixação da pensão
alimentícia em seu favor, o autor exercia a mesma função que exerce atualmente, já possuía a atual companheira, a qual já
estava grávida de seu outro filho. Pleiteou a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 43 e 44). Réplica a fls. 48/51.
Partes intimadas à especificação de provas (fls. 52). Manifestação do requerido a fls. 55. Manifestação do autor a fls. 56, pelo
julgamento do processo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Desnecessária a produção de outras provas, porquanto
as já produzidas são suficientes à decisão da lide, como demonstrarei. A ação é improcedente. Nada obstante tenha o autor
procurado demonstrar sua insuficiência econômica para suportar a pensão alimentícia fixada, o conjunto probatório não logrou
ilustrar a alteração de suas possibilidades para tanto. E nesse sentido tem entendido a jurisprudência: Ação de alimentos Pensão alimentícia - Observância do binômio necessidade - Capacidade para fixação do quantum - Redução - Ônus do réu
(artigo 33, inciso II do CPC). 1 - Os alimentos devem ser fixados com base nas possibilidade do alimentante e necessidade
esta de acordo com o binômio alimentar.2 - Não restando comprovada a impossibilidade de arcar com o valor fixado, e a não
necessidade dos menores aos alimentos, ônus que lhe incumbia, deve ser mantida a sentença. Apelo conhecido e provido.
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(TJGO - Ap. Cível nº 104.721-0/188 - 1ª Câmara Cível - Relator Dr(a). Aureliano Albuquerque Amorim - J. 30.01.2007 DJ16.02.2007). ALIMENTOS Revisional Pedido de redução do valor da pensão alimentícia Descabimento Mudança da situação
econômica não demonstrada Carência da alimentanda que é indiscutível Impossibilidade do pagamento dos alimentos não
comprovada Observância do binômio necessidade/possibilidade - Recurso desprovido. (TJSP - 1ª Câmara de Direito Privado APELAÇÃO Nº 4000149-59.2013.8.26.0005 São Paulo - APELANTE Sidnei Ferreira de Oliveira - APELADA N. N. de O., menor
representada pela genitora Rosangela Nunes da Silva - São Paulo, 14 de outubro de 2014 - Luiz Antonio de Godoy Relator). Em
relação às possibilidades do requerente, ele não logrou êxito em provar que sua situação financeira se alterou após a fixação dos
alimentos, o que seria imprescindível para a alteração do valor dos alimentos. Pelo contrário, verifica-se que a pensão foi fixada
no mês de agosto de 2013 (fls. 11/13), época em que o autor já não possuía anotação de contrato de trabalho em sua CTPS (fls.
16/17). Além disso, na época, sua companheira já estava grávida de seu segundo filho, ou seja, a sentença que fixou a pensão
alimentícia em favor do requerido foi proferida em agosto de 2013 e o nascimento de seu segundo filho ocorreu em dezembro
de 2013 (fls. 15). Frise-se que o fundamento do pedido do autor, em relação à sua situação financeira, por ter constituído
nova família, não merece prosperar. A nova família e o nascimento de outro filho não são motivos para a redução pleiteada.
Ademais, se o autor deliberou aumentar sua prole, a despeito de já estar comprometido com a criação de seu filho, deve arcar
com o ônus dessa opção. Nesse sentido, o entendimento do Desembargador Galdino Toledo Junior, bem exposto na Apelação
Cível nº 0008510-32.2009.8.26.0278: No mais, o simples fato de o autor ter formado nova família e ter tido outro filho, não é
motivo para a redução dos alimentos previamente estabelecidos, já que ao assumir os novos encargos tinha o devedor plena
ciência dos compromissos anteriores, daí porque essa modificação não pode ser considerada imprevista. Além disso, ao optar o
apelante pelo crescimento da prole, cabem a ele sacrifícios em nome de uma paternidade responsável. Observe-se, ainda, que
o autor continua exercendo a mesma função que exercia (pintor). Além disso, as necessidades do requerido são presumidas
em lei, obrigando-se ao pai a contribuir, ao menos, com o mínimo necessário para a garantia do regular desenvolvimento físico
e intelectual do filho. Com efeito, o requerido não pode ser penalizado com a redução da pensão alimentícia pelo fato do autor
ter constituído nova família ou pelo nascimento de outro filho, salientando que, se o requerente achou por bem aumentar sua
prole, deve arcar com os ônus de tal situação. Nessa esteira, a pretensão do autor não merece guarida. Posto isso, e pelo
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, ficando mantida a pensão alimentícia no patamar anteriormente
fixado. Arbitro os honorários advocatícios em favor dos patronos em 100% da tabela vigente, expedindo-se, oportunamente, as
certidões. Custas pela Assistência Judiciária. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público.
P.R.I.C. - ADV: CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP), ANA CAROLINA BEZZI (OAB 332098/SP)
Processo 1004416-98.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.V.L.P. - F.S.P. - Vistos. Certifiquese o decurso in albis do prazo para oferta de contestação. Libere-se em favor da autora o depósito de fls. 48, devendo a mesma,
no prazo de dez dias, confirmar a correção das informações bancárias e do número do CPF informado nos autos, bem como
manifestar-se em termos de prosseguimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: MARCOS
ROBERTO DO NASCIMENTO (OAB 274682/SP)
Processo 1004416-98.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.V.L.P. - F.S.P. - Vistos. Oficie-se à
empregadora. Após, ao MP. Intime-se. - ADV: MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO (OAB 274682/SP)
Processo 1004593-62.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - S.O. - A.F.C. - J.E.O. - - L.F.O. Vista dos autos ao autor para, em dez dias, manifestar-se em réplica à contestação. - ADV: DAVID NUNES (OAB 226919/SP),
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 280330/SP), SERGIO DA SILVA BARBOZA (OAB 350217/SP)
Processo 1005284-76.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.A.L.L. - L.R.F.L. - Vistos.
Processando-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, III da Lei Estadual n.11.608/03). A
redução liminar dos alimentos pleiteada pelo autor poderia trazer prejuízos irreparáveis ao menor. Ademais, fixados os alimentos,
sua redução, majoração ou exoneração somente pode ser implementada por meio de decisão liminar em casos excepcionais,
demandando prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, que se aferirá no curso da ação. INDEFIRO, pois, o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem embargo de rever esta decisão em momento oportuno. Designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 03 de fevereiro de 2.016, às 10:45 horas. Proceda-se a citação e intimação do requerido e
expeça-se mandado de intimação do requerente, para que compareçam no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS E CIDADANIA (Prédio da Associação Comercial), situado na Rua Cesário Mota, nº 1.290, Vila Santa Cruz,
nesta cidade de Matão. Na hipótese de restar frutífera, o acordo será homologado pelo Juízo, que determinará a expedição dos
ofícios necessários, se requeridos, conforme o caso, e os autos serão arquivados. Caso não haja acordo, o requerido deverá
apresentar contestação, por intermédio de advogado, através de peticionamento eletrônico, cujo prazo (quinze dias) iniciar-se-á
da data da audiência. Encaminhem-se os autos, oportunamente, ao CEJUSC. Ciência ao Ministério Público. Int.. - ADV: LILIANE
SIQUITELLI (OAB 284943/SP)
Processo 1005295-08.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - P.H.G. - A.C.G. - - A.C.G. - Vistos.
Processando-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, III da Lei Estadual n.11.608/03).
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03 de fevereiro de 2.016, às 14:45 horas. Proceda-se a citação e
intimação das requeridas e expeça-se mandado de intimação do requerente, para que compareçam no CEJUSC - CENTRO
JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (Prédio da Associação Comercial), situado na Rua Cesário Mota,
nº 1.290, Vila Santa Cruz, nesta cidade de Matão. Tendo em vista a informação de que o autor encontra-se empregado com
registro em carteira, fixo os alimentos provisórios em favor das requeridas em 33% de seus rendimentos líquidos, descontandose do bruto apenas IR e contribuição previdenciária. Na hipótese de restar frutífera, o acordo será homologado pelo Juízo,
que determinará a expedição dos ofícios necessários, se requeridos, conforme o caso, e os autos serão arquivados. Caso não
haja acordo, o requerido deverá apresentar contestação, por intermédio de advogado, através de peticionamento eletrônico,
cujo prazo (quinze dias) iniciar-se-á da data da audiência. Encaminhem-se os autos, oportunamente, ao CEJUSC. Ciência ao
Ministério Público. Int.. - ADV: INGRID SERRANO (OAB 322431/SP)
Processo 1005310-74.2015.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - K.R.P.J. - R.J. - Vistos. Defiro em favor da autora
os benefícios da Justiça Gratuita. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03 de fevereiro de 2.016, às 16:15
horas. Proceda-se a citação e intimação do requerido e expeça-se mandado de intimação da requerente, para que compareçam
no CEJUSC CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (Prédio da Associação Comercial), situado na
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Rua Cesário Mota, nº 1.290, Vila Santa Cruz, nesta cidade de Matão. Tendo em vista a informação de que o requerido encontrase empregado com registro em carteira, fixo os alimentos provisórios em favor de seus filhos menores R.A.P.J. e A.M.P.J. em 1/3
dos rendimentos do requerido (descontando-se do bruto apenas IR e contribuição previdenciária), oficiando-se à empregadora
do réu para desconto e depósito na conta noticiada a fls. 05. Na hipótese de restar frutífera, o acordo será homologado pelo
Juízo, que determinará a expedição dos ofícios necessários, se requeridos, conforme o caso, e os autos serão arquivados. Caso
não haja acordo, o requerido deverá apresentar contestação, por intermédio de advogado, através de peticionamento eletrônico,
cujo prazo (quinze dias) iniciar-se-á da data da audiência. Encaminhem-se os autos, oportunamente, ao CEJUSC. Ciência ao
Ministério Público. Int. - ADV: EDSON PEREIRA FERNANDES (OAB 339645/SP), ALESSANDRA ALVES (OAB 301558/SP),
ADRIANA ALVES (OAB 317628/SP)
Processo 1005403-37.2015.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.A.L.A. - M.J.A. - Vistos. Processando-se em
segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, III da Lei Estadual n.11.608/03). Designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 17 de fevereiro de 2.016, às 10:45 horas. Tendo em vista a inexistência de informações de que
o requerido encontra-se empregado com registro em carteira, fixo os alimentos provisórios em favor de seu filho menor B.H.A.,
em 1/3 (um terço) do salário mínimo federal, vigente por ocasião da obrigação. Proceda-se a citação e intimação do requerido,
inclusive para que proceda ao pagamento dos alimentos provisórios acima fixados, e expeça-se mandado de intimação da
requerente, para que compareçam no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (Prédio
da Associação Comercial), situado na Rua Cesário Mota, nº 1.290, Vila Santa Cruz, nesta cidade de Matão. Oficie-se ao Banco
do Brasil S/A para fins de abertura de conta em nome da autora, para fins de depósito dos alimentos. Na hipótese de restar
frutífera, o acordo será homologado pelo Juízo, que determinará a expedição dos ofícios necessários, se requeridos, conforme
o caso, e os autos serão arquivados. Caso não haja acordo, o requerido deverá apresentar contestação, por intermédio de
advogado, através de peticionamento eletrônico, cujo prazo (quinze dias) iniciar-se-á da data da audiência. Encaminhem-se os
autos, oportunamente, ao CEJUSC. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: FABIO APARECIDO ALBERTO (OAB 274052/SP)
Processo 1005423-28.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.R.L.C. - G.C.C. - Vistos.
Processando-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, III da Lei Estadual n.11.608/03).
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03 de fevereiro de 2.016, às 15:30 horas. Cite-se e intime-se o
requerido e intime-se a representante legal do (s) menor (es), expedindo-se o (s) mandado (s), para que compareçam no
CEJUSC CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (Prédio da Associação Comercial), situado na
Rua Cesário Mota, nº 1.290, Vila Santa Cruz, nesta cidade de Matão. Na hipótese de restar frutífera, o acordo será homologado
pelo Juízo, que determinará a expedição dos ofícios necessários, se requeridos, conforme o caso, e os autos serão arquivados.
Caso não haja acordo, o requerido deverá apresentar contestação, por intermédio de advogado, através de peticionamento
eletrônico, cujo prazo (quinze dias) iniciar-se-á da data da audiência. Desde logo, fixo os alimentos provisórios em favor da
autora (filha do requerido) em 30% dos seus rendimentos líquidos do requerido, excluindo do bruto apenas IR e contribuição
previdenciária. Oficie-se à empregadora indicada (fls. 14), a fim de que providencie o desconto e depósito na conta apontada (fls.
07). Encaminhem-se os autos, oportunamente, ao CEJUSC. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO
CARUZO (OAB 240407/SP)
Processo 1005471-84.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.C.P.S. - E.R.S. - Vistos. Não
se admite a distribuição de ação revisional “por dependência”, uma vez que a revisão de pensão alimentícia consolida nova
ação, diferenciada da primitiva, onde fora fixada a obrigação alimentar: Nesse sentido: Tribunal de Justiça de São Paulo TJSP. COMPETÊNCIA - Conflito - Ação revisional de alimentos - Petição inicial que deve submeter-se à livre distribuição Competência do Juízo suscitado. Justamente por se basear, o pedido revisional, em fatos novos, não se vê qualquer utilidade
na manutenção da competência do Juízo onde fixados, inicialmente, os alimentos. (TJSP - CComp. nº 23.564-0 - Pirassununga
- Câm. Esp. - Rel. Des. Dirceu de Mello - J. 20.07.95 - v.u.). Nessa esteira, redistribua-se livremente. Cumpra-se com presteza.
Int.. - ADV: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA CREMONESI (OAB 356833/SP)
Processo 1005471-84.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.C.P.S. - E.R.S. - Vistos.
Processando-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação
Revisional de Alimentos com pedido de tutela antecipada. Fixados os alimentos, sua redução, majoração ou exoneração
somente pode ser implementada por meio de decisão liminar em casos excepcionais. Não é o caso dos autos, pois, por ora,
não existe prova pré-constituída da alteração das possibilidades do alimentante ou das condições do alimentando. Ademais, a
revisão demanda prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, que se aferirá no curso da ação. INDEFIRO, pois, o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03 de fevereiro de 2.016,
às 14:00 horas. Cite-se e intime-se a requerida, na pessoa de sua representante legal, expedindo-se mandado e intime-se o
autor, na pessoa de seu patrono, para que compareçam no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
E CIDADANIA, situado na Rua Cesário Mota, nº 1.290, Vila Santa Cruz, nesta cidade de Matão, munidas de documentos. Na
hipótese de restar frutífera, o acordo será homologado pelo Juízo, que determinará a expedição dos ofícios necessários, se
requeridos, conforme o caso, e os autos serão arquivados. Caso não haja acordo, o requerido deverá apresentar contestação,
por intermédio de advogado, através de peticionamento eletrônico, cujo prazo (quinze dias) iniciar-se-á da data da audiência.
Encaminhe-se ao CEJUSC. Intime-se. - ADV: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA CREMONESI (OAB 356833/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 0002890-16.2015.8.26.0347 (apensado ao processo 1003179-63.2014.8.26) (processo principal 100317963.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Reconhecimento / Dissolução - Danila Valeria Braga Gabriel - Marlene de Araujo
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Barros - NOTA DE CARTÓRIO: Ante os depósitos de fls. 24 e 31, efetuados pela executada, manifeste-se a exequente quanto à
satisfação da execução, requerendo o que de direito. Sem prejuízo, manifeste-se quanto à penhora realizada no rosto dos autos
da Reclamação Trabalhista sob nº 0011308-54.2014.5.15.0081 (fls. 25/28). - ADV: RENATA DE PAULA DIAS (OAB 186285/SP),
EURIVALDO DIAS (OAB 107290/SP), DENNYS ANTONIO DIAS (OAB 309768/SP), FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ (OAB
170930/SP)
Processo 1002026-58.2015.8.26.0347 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Aparecido Joao
do Carmo - Fl. 53: Ciente. Pormenorizando a demanda, consigno que foge ao contexto dos autos o quanto postulado à fl. 53,
na medida em que inserta a restrição judicial atinente à circulação do veículo objeto da lide (fl. 50). Nesse enfoque, manifestese o banco demandante em prosseguimento, atentando-se à racionalização dos atos processuais. Int. - ADV: NELSON LUIZ
PALOMINO (OAB 139102/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 1003300-57.2015.8.26.0347 - Monitória - Nota Promissória - Manoel Ferreira Neto - Jorge Aurelio Lopes - - Cleuza
Selles - Fls. 25/28: Defiro. Proceda-se à penhora online em ativos financeiros de titularidade dos executados Jorge Aurélio
Lopes e Cleuza Selles até o montante do débito lançado pelo exequente, o qual remonta em R$ 61.431,46 (fl. 26). Prescindível
qualquer recolhimento ante a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao demandante à fl. 14. Antes, porém, deverá
o exequente informar, nos autos, o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos executados, de modo a perfetibilizar a
constrição aqui deferida. Em termos, providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: DENNYS ANTONIO DIAS (OAB 309768/
SP), RENATA DE PAULA DIAS (OAB 186285/SP), EURIVALDO DIAS (OAB 107290/SP)
Processo 1003868-73.2015.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.C.G. - - L.V.G.
- R.G.G. - Fls. 36/38 e 42: Ciente. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação noticiada nestes
autos às fls. 37/38 e, com fundamento no art. 792, do Código de Processo Civil, suspendo a presente execução pelo prazo de
cumprimento do acordo. Statim post, suspendo, ainda, a ordem segregatória e determino expeça-se, hic et nunc, o competente
contramandado de prisão em favor do executado. Aguarde-se o cumprimento da avença, intimando-se oportunamente as
demandantes para que se manifestem quanto ao integral adimplemento do ajuste. Na hipótese de descumprimento, requeiram
as exequentes o que de direito. Int. - ADV: EDSON LUIZ RODRIGUES (OAB 113823/SP), RODNEI RODRIGUES (OAB 182290/
SP)
Processo 1004492-25.2015.8.26.0347 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Lizeti Romanelli
- - Vicente João Bernardi Neto - - Lucilia Romanelli Prado - Banco do Brasil S/A - Fls. 45/61: Ciente. Pleiteiam os exequentes, à
fl. 10, item 3, os benefícios da gratuidade judiciária ou, alternativamente, o diferimento das custas, a teor do art. 4º, III, § 1º, e
art. 5º, ambos da Lei Estadual nº 11.608/2003. Intimados a fazer prova documental de sua alegada hipossuficiência financeira,
por intermédio de seus causídicos (fl. 44), nada agregaram a este título, os demandantes, ao acervo probatório (fls. 45/61). Ab
initio, no que concerne à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, destaco que a prova da hipossuficiência financeira
é condição sine qua non à concessão do benefício. A este respeito, a jurisprudência se pronuncia: “Assistência judiciária condição condicionada à prova da pobreza - simples alegação de miserabilidade que não autoriza a concessão - Recurso
improvido.”. (Agravo de Instrumento nº 382.660-4/3/00, Relator DesembargadorJOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA). “Agravo de
Instrumento - Assistência judiciária - indeferimento - Ausência de comprovação de miserabilidade - Simples alegação que não
autoriza a concessão do benefício - Recurso desprovido.”. (Agravo de instrumento nº 461.583.4/7-00, Relator
DesembargadorSÉRGIO GOMES). Não obstante intimados nestes termos, os exequentes nada deduziram nos autos sob os
auspícios probatórios exigidos. Há que se ponderar que o campo probatório a corroborar a condição de hipossuficiente financeiro
compreende diversos meios. A Lei nº 1.060/50, estabelecedora de normas para a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária prevê, atualmente, em seu art. 4º que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família”. Ainda que não revogando o art. 4º da Lei nº 1.060/1950, o art. 5º, LXXIV, da Constituição
Federal, abrangeu o campo de análise do magistrado face a eventuais incoerências decorrentes de afirmações dissonantes da
real condição financeira dos pleiteantes. Nessa esteira o C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De
acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência
judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que o julgador pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da
assistência judiciária gratuita. Incidência, na espécie, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(AgRg no AREsp 373.331/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJE
27/09/2013). Em recente julgado, a 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça bandeirante gizou: “[...] Entretanto,
não se convencendo o magistrado dessa real necessidade do requerente, pode determinar a comprovação dessa sua situação
financeira, antes de conceder o benefício. [...].”. (AI nº 2205165-88.2015.8.26.0000 Relator: Vanderci Álvares). A este respeito,
“[...] nada impede que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, proceda o magistrado à aferição da real
necessidade do requerente, como ocorreu no caso, estando esta análise intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada
caso concreto. [...]” (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 291.095/SP, Rel Ministro Sidnei Beneti, J. 11/04/2013). Por coerência e
submissão ao princípio da hierarquia das leis, com o advento da Carta Magna de 1988, o mandamus constitucional se sobrepõe
à lei infraconstitucional, exigindo aquela a comprovação da insuficiência de recursos à concessão da gratuidade, de modo que a
prova da condição de hipossuficiente financeiro corroboraria, em tese, a declaração ou a simples alegação deduzida na inicial
de não estar em condições de suportar os consectários. Particularizando a questão, a jurisprudência moderna exige prova
documental a perfetibilizar o deferimento da gratuidade: “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA JUSTIÇA GRATUITA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.”. (AI nº 2068323-04.2015.8.26.0000 TJ/
SP 21/07/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO JUSTIÇA GRATUITA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.”. (AI nº 2101116-93.2015.8.26.0000 TJ/
SP 29/08/2015). Bastando como exemplo elucidativo, posto que ainda não vige no ordenamento jurídico, o novo Código de
Processo Civil delineia em seu bojo o seguinte: “Art. 98.A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”. Estando no período de vacatio legis, a nova lei adjetiva destaca a gratuidade como corolário da “insuficiência de
recursos”. Há que se considerar, entretanto, que o art. 1.072, III, da Lei nº 13.105/2015 revoga o art. 4º da Lei nº 1.060/1950.
Ora, à míngua de elementos hodiernos que corroborem a alegada hipossuficiência financeira, e mediante análise dos autos e
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das informações aqui lançadas, elide-se a presunção relativa a que se refere o art. 1º da Lei nº 7.115/1983. Nessa esteira,
delineia a jurisprudência moderna: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
VERIFICAÇÃO DE QUE OS ELEMENTOS DOS AUTOS NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.”. (AI nº 2053523-68.2015.8.26.0000 34ª Câmara de Direito Privado TJ/SP). “Agravo de
Instrumento. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu benefício da Gratuidade da Justiça Benefício
indevido Presunção de hipossuficiência elidida por não haver nos autos indícios suficientes que infirmem a alegação de pobreza
da agravante Manutenção da decisão agravada. Nega-se provimento ao recurso.”. (AI nº 2055327-08.2014.8.26.0000 1ª Câmara
de Direito Privado TJ/SP). Entendimento não isolado, mas avigorado por arestos coerentes, consigno que a mera alegação
declinada na inicial resta escassa, de modo a inviabilizar hic et nunc a concessão do benefício. Não bastasse, em aresto
exarado aos 14/10/2015, o Relator Desembargador Álvaro Torres Júnior, da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, externou: “[...] A presunção do Art. 4º da Lei nº 1.060/1950 não se sustenta diante da recusa do
agravante em trazer prova que infirmem as razões que ensejaram o condicionamento do deferimento do benefício à apresentação
dos documentos requisitados pelo Juízo (...), de forma que o recurso é manifestamente improcedente. [...]”. (AI nº 219615872.2015.8.26.0000 TJ/SP). Outros meios probantes poderiam e podem corroborar sua atual condição financeira, posto que a
afirmação no bojo inicial não a revela de forma hodierna. Assim, qui non est nolite metuere. Aliás, as profissões dos exequentes
destacadas na peça inaugural não perfetibilzam, per si, de maneira idônea, a concessão do benefício pleiteado. No que toca à
postulação para diferimento das custas, destaco os dispositivos elencados na peça vestibular: “Artigo 4.º -O recolhimento da
taxa judiciária será feito da seguinte forma: [...] III -1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. [...] § 1.º -Os valores mínimo
e máximo a recolher-se, em cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores, equivalerão a 5 (cinco) e a 3.000 (três mil)
UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia
do mês em que deva ser feito o recolhimento. Artigo 5.º -O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação
da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial”. (destaca-se). Mutatis mutandis, reputo aplicável ao caso em tela, outrossim, o princípio da hierarquia das leis. Não
bastasse, a própria lei estadual exige comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de serem devidas as custas judiciais a fim
de provocar a máquina judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição da lide: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTASJUDICIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTODA
DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO DA PARTE.IMPOSSIBILIDADE.” [...] “2. São devidas custas judiciais
na fase de cumprimento de sentença, devendo ovalor correspondente ser recolhido no prazo de 30 dias previsto no art. 257
doCPC, independentemente de intimação da parte, contados, sob pena decancelamento da distribuição.Precedentes.”. (AgRg
no Ag 1.375.094/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJE 01/10/2014). “AGRAVO DE
INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DASENTENÇA - PAGAMENTO DE CUSTAS - POSSIBILIDADE PREVISÃO LEGAL.RECURSO DESPROVIDO.”.[...] A irresignação não merece prosperar. A jurisprudência assente desta Corte
é no sentido de que”são devidas custasjudiciais na fase de cumprimento de sentença, devendo o valor correspondente ser
recolhido noprazo de 30 dias previsto no art. 257 do CPC, independentemente de intimação da parte,contados, sob pena de
cancelamento da distribuição”. (REsp nº 1.274.329 - PR (2011/0205131-9)RELATOR:MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS
CUEVA. Nos termos dos dispositivos citados, tem-se possível o diferimento da taxa judiciária quando comprovada a momentânea
impossibilidade financeira da parte em arcar com a taxa judiciária, ainda que parcialmente. No contexto dos autos não há
qualquer comprovação da momentânea impossibilidade dos exequentes em arcar com a taxa judiciária, não bastando para tanto
a mera alegação de que foi concedida em outro processo. Por derradeiro, o petitório de fls. 45/61 nada agregaram ao acervo
probatório, a despeito de oportunizado à fl. 44. Depreendendo-se dos autos não haver qualquer elemento comprobatório idôneo
a corroborar a dificuldade financeira transitória dos exequentes, a teor dos artigos 5º e 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº
11.608/03, e tampouco prova da hipossuficiência financeira dos demandantes a ensejar a concessão do benefício desobrigatório,
indefiro a gratuidade judiciária e o diferimento das custas pleiteados à fl. 10, item 3, de modo que concedo aos demandantes o
prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das taxas imprescindíveis ao processamento da lide, sob pena de extinção, a teor do
art. 267, IV, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA (OAB 150785/SP), BRUNO
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)
Processo 1004500-36.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - JORGE MARTINS
COELHO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao requerente quanto à certidão de
fl. 353. Sem prejuízo, querendo, manifeste-se quanto aos ofícios de fls. 342/345 e 347/352. - ADV: HILARIO BOCCHI JUNIOR
(OAB 90916/SP), DANIELI MARIA CAMPANHÃO OLIVEIRA (OAB 204261/SP)
Processo 1004556-35.2015.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - Associação São Bento de
Ensino - Uniara - Karine de Bem Costa - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a requerente, com brevidade, quanto à certidão de
cumprimento negativo pelo oficial de justiça à fl. 46, considerando a audiência de conciliação designada para o dia 18/02/2016,
às 15:30h, perante o CEJUSC. - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP), EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB 243891/SP)
Processo 1005292-53.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.F. - P.S.F. - No que toca à
distribuição desta demanda por dependência, destaco, in verbis: “Conflito negativo de competência ação revisional de alimentos
prevenção ou relação de acessoriedade com o Juízo onde a obrigação foi contraída inexistente ação autônoma em que é
diversa a causa de pedir. Risco de decisões conflitantes não presente pelo julgamento anterior conflito negativo procedente
competência do Juízo suscitante.”. (TJ/SP Conflito de competência nº 105.018.0/8 Rel. Desembargador Denser de Sá). Não
bastasse, a lide através da qual foi fixada a verba alimentar foi sentenciada, operando-se a coisa julgada, inexistindo risco de
decisões conflitantes, de modo que incólume. Nessa toada, a ação proposta é autônoma e a causa de pedir é diversa, não
havendo conexão, continência, prevenção ou qualquer relação de acessoriedade. Nesse enfoque, redistribuam-se livremente
estes autos. Int. - ADV: ANDRÉIA DE SOUZA PINOTTI (OAB 210612/SP)
Processo 1005466-62.2015.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - Associação São Bento
de Ensino - Uniara - Naiara Cristina Cardozo - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a requerente, com brevidade, quanto à
certidão de cumprimento negativo pelo oficial de justiça à fl. 40, considerando a audiência de conciliação designada para o
dia 25/02/2016, às 10:45h, perante o CEJUSC. - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP), EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB
243891/SP)
Processo 1093687-83.2015.8.26.0100 - Procedimento Sumário - Transporte de Coisas - Action Agenciamento de Cargas
Ltda - Bambozzi Soldas Ltda - Fls. 59/73: Ciente. Em seu prazo de resposta, a requerida declina nos autos seu reconhecimento
quanto à procedência da pretensão da demandante. Statim post, noticia que está em recuperação judicial, consoante deferimento
do seu processamento nos autos nº 1002301-07.2015.8.26.0347, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta comarca, por decisão
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datada de 29/06/2015. Nessa toada, pugna a demandada pela remessa do crédito aqui reclamado aos autos da recuperação
judicial ou, alternativamente, a suspensão desta lide. Ab initio, delineia o art. 6º, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005: “Art.
6º.A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] § 1o.Terá
prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”. (destaca-se). O dispositivo em
tela não abarca a suspensão das ações e execuções em decorrência de recuperação judicial que demandar quantia ilíquida.
Quanto mais em uma lide sobre a qual pende sentença de mérito. A ação de indenização ora ajuizada objetiva a constituição
de crédito por sentença condenatória, não tendo sido iniciada sequer sua fase instrutória, mas ainda desenvolvendo-se na fase
postulatória. A despeito da iminência da procedência desta lide ante o reconhecimento da pretensão inaugural pela demandada,
ut supra dictum est, os autos devem prosseguir em seus ulteriores termos, ao alcance da prolação de sentença, na medida em
que se tem, tão-somente, a pretensão de condenação da requerida, cuja quantia deverá ser fixada quando do decisum. Buscase eventual formação de título judicial condenatório a ensejar eventual execução. A Jurisprudência avigora este entendimento:
“Agravo de Instrumento - Ação de cobrança - Recuperação judicial - Suspensão do processo - Fase de conhecimento - Tratase de quantia ilíquida, permitindo o prosseguimento até a formação do título executivo condenatório - Inteligência do art. 6º, §
1º da Lei 11.101/2005 - Reforma da decisão - Recurso provido.”. (Agravo de Instrumento 0071154-2012.2012.8.26.0000, 19ª
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. 02.07.2012). “AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL - Sobreestadia de containeres. SUSPENSÃO DO PROCESSO - Pretendida suspensão da ação diante do
deferimento do processamento da recuperação judicial da ré apelante - Tratando-se de ação de conhecimento que demanda
quantia ilíquida e não de execução, não é caso de suspender-se o processo (art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005) - Suspensão
rejeitada. COBRANÇA POR SOREESTADIA Agravo de Instrumento nº 0110698-25.2013.8.26.0000 - Mauá - VOTO Nº 6889 DE
CONTAINERES - Utilização de containeres por prazo superior ao avençado - Verba devida em razão de sobreestadia prevista
expressamente do conhecimento de transporte - Natureza jurídica da taxa de sobreestadia que não é de cláusula penal, mas de
indenização fixada em razão de indevida retenção do contêiner pelo devedor, por prazo excedente ao avençado no instrumento
contratual - Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”. (Apelação 9133291-02.2007.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13.09.2010). Oportuno registrar que havendo condenação por ocasião do julgamento da lide,
sendo o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial, a habilitação do crédito naqueles autos não
comporta acolhida, de modo que o plano de recuperação judicial não alcança as relações constituídas após o seu ajuizamento.
A este respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO
- AGRAVO NÃO PROVIDO.”. (AI nº nº 2135039-47.2014.8.26.0000 - TJ/SP - 33ª Câmara de Direito Privado - 29/09/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO CONSTITUÍDO
APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE HABILITAÇÃO - AGRAVO NÃO PROVIDO.”.
(AI nº 2038590-90.2015.8.26.0000 - TJ/SP - 33ª Câmara de Direito Privado - 26/05/2015). Não se olvidando da legislação e
da fonte formal do direito aqui articulada, indefiro o pleito de fls. 59/60 e determino prossigam-se os autos, deliberando-se a
respeito do crédito hic reclamado, ocasião em que a demandante deverá manifestar-se quanto ao reconhecimento da pretensão
inaugural pela requerida, deduzida à fl. 59, in fine. Int. - ADV: FABIO BUSNARDI FERNANDES (OAB 356676/SP), RUBEN JOSE
DA SILVA ANDRADE VIEGAS (OAB 98784/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), CARLOS RENATO REGUERO
PASSERINE (OAB 216824/SP), FABIAN CARUZO (OAB 172893/SP), ELIANA ALO DA SILVEIRA (OAB 105933/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 0005078-79.2015.8.26.0347 (apensado ao processo 1001921-81.2015.8.26) (processo principal 100192181.2015.8.26) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Associação São Bento de Ensino - Natania Cristina de Luccas
- Manifeste-se a exequente sobre a penhora “on line” negativa (fls. 06/08). - ADV: EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB 243891/
SP), ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP)
Processo 1002598-48.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associacao Sao Bento de Ensino UNIARA - Daniela Fernanda de Sales - Manifeste-se a exequente sobre as pesquisas Infojud e Renajud realizadas - fls. 96/102.
- ADV: TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA (OAB 150785/SP), EDUARDO SANTOS FAIANI (OAB 243891/SP), ADAMS
GIAGIO (OAB 195657/SP)
Processo 1003665-14.2015.8.26.0347 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Mario
Arthur Ribeiro Chiozzini - Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls. 63/70: anote-se a interposição do agravo de instrumento interposto
pelo exequente, e, por cautela, aguarde-se por 30 dias eventual comunicação de concessão de efeito suspensivo. Na sequência,
tornem-me conclusos. Intime-se. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA
(OAB 150785/SP)
Processo 1003969-47.2014.8.26.0347 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Reval Atacado de Papelaria Ltda Silva e Silva Matão Suprimentos I Ltda - Manifeste-se a exequente sobre a pesquisa Renajud negativa - fl. 92. - ADV: CLAUDIA
MANSANI QUEDA DE TOLEDO (OAB 117715/SP)
Processo 1004199-55.2015.8.26.0347 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - GN
Usinagem Montagem e Manutenção Industrial Ltda - - Nelson Perego - - Etevaldo José Guerra - Vistos. A determinação de fl.
63 fica prejudicada, ante a certidão lançada à fl. 66. Aguarde-se eventual recebimento dos embargos com efeito suspensivo. Do
contrário, manifeste-se o exequente em prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB
81762/SP), CAMILA AYAKO SANCHES TOKIMATU (OAB 369441/SP)
Processo 1004412-95.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Fernanda Rodrigues Moreira
- Fischer S/A Comercio Industria e Agricultura - Diante do decurso do prazo de suspensão, manifestem-se as partes em
prosseguimento do feito. - ADV: ADRIANO DOS SANTOS (OAB 283484/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB
126504/SP)
Processo 1004505-24.2015.8.26.0347 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Risoleta de
Castro Freitas Bellini e outros - Banco do Brasil S/A - Depreendendo-se dos autos não haver qualquer elemento comprobatório
idôneo a corroborar a dificuldade financeira transitória dos exequentes, a teor dos artigos 5º e 8º, parágrafo único, da Lei
Estadual nº 11.608/03, e tampouco prova da hipossuficiência financeira dos demandantes a ensejar a concessão do benefício
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desobrigatório, indefiro a gratuidade judiciária e o diferimento das custas pleiteados, de modo que concedo aos exequentes o
prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das taxas imprescindíveis ao processamento da lide, sob pena de extinção, a teor do
art. 267, IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA (OAB 150785/SP), FELIPE
GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)
Processo 1004536-44.2015.8.26.0347 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Altimio Xavier
dos Santos - Banco do Brasil S/A - Vistos. Defiro ao exequente a gratuidade da justiça. Anote-se. Nos termos do art. 475-B,
c.c. art. 475-J, ambos do CPC, cite-se a(o) executada(o) pelo correio, para, querendo, efetuar voluntariamente o pagamento da
dívida apontada pela(o) exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e penhora.
Para o caso de penhora, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do débito (principal + multa). Decorrido
aquele prazo, não havendo prova de pagamento, dê-se vista dos autos à(o) exequente, para que requeira o que de direito.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: TERESA
CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA (OAB 150785/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MATÃO EM 11/01/2016
PROCESSO :1000039-50.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AUTOR
: M.P.E.S.P.
INFRATOR
: W.B.B.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000058-73.2016.8.26.0347
CLASSE
:EXECUÇÃO DA PENA
TC : 84/2013 - Matao
AUTOR
: J.P.
EXECTDO
: E.E.A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000031-73.2016.8.26.0347
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AUTOR
: M.P.E.S.P.
INFRATOR
: E.C.S.S.
VARA:VARA CRIMINAL

MAUÁ
Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE EIKO YAMAMOTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0005835-07.2014.8.26.0348 - Procedimento ordinário - Seção Cível - F.C. - - E.S.P. - Autos 1882/14. Vistos.
D.D.DE M., representado por sua genitora, Z. P.D.de M., ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
contra a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Fundação CASA/SP e contra a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, pleiteando indenização por danos morais e materiais suportados pelo fato de ter sido atingido por
uma bala de borracha proveniente de um disparo realizado por Policial Militar durante contenção de tumulto, do qual não
participou, sendo que cumpria medida socioeducativa de internação em 19/05/2013. Aduz que essa bala de borracha atingiu sua
cabeça, ocasionando-lhe um quadro clínico gravíssimo, com convulsões e vômitos, e em decorrêncIa da lesão, ficou com sua
capacidade de locomoção restrita por meses. Em decorrência de sua restrição da capacidade de locomoção aliada à ausência
de acessibilidade sofreu danos em seu desenvolvimento educacional, com prejuízo em seu acompanhamento socioeducativo e,
por fim, após ser alvejado pelo tiro, caiu ao chão perdendo um dente frontal. Os danos suportados pelo autor alcançam o valor
de R$ 370,00, tudo corrigido desde a data do referido gasto efetuado pela genitora com correção monetária e juros. Aguarda a
procedência da ação para o fim de ser indenizado por danos materiais em R$ 370,00 e R$, 100.000,00 a título de danos morais.
As rés foram citadas (fls. 116 e 123) e apresentaram contestação (fls.125/137 e 143/165). Contestou a Fazenda do Estado de
São Paulo alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, porque a Fundação Casa tem personalidade jurídica e patrimônio
próprio. Quanto ao mérito, requereu a improcedência da ação, argumentando ser inaceitável a aplicação da teoria da culpa
objetiva do Estado, em razão do tumulto, agressões e tentativas de fuga dos internos terem ocorridos de formar imprevista
entre os próprios custodiados, sendo lícito ao Estado agir, até mesmo com emprego da força física, para conter os conflitantes
e, por não estar configurado os danos morais, face a excludente de responsabilidade do Estado. A Fundação Casa contestou
alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara da Infância e Juventude e, no mérito, a improcedência da ação
em razão da isenção da responsabilidade objetiva da Fundação Casa, uma vez que não restou comprovado a existência do
nexo causal entre o dano e a ação dos funcionários. É o relatório. Decido. A preliminar referente à incompetência do juízo da
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infância e juventude para processar o presente feito merece acolhimento. Ao Juizo da Infância e Juventude cabe, entre outras
matérias, o julgamento das ações civis públicas fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente, bem como o conhecimento das ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando
medidas cabíveis (art. 148, inciso IV e V, do ECA). No presente caso, entretanto, tem-se apenas uma ação de cunho meramente
indenizatório, de interesse disponível portanto, não se enquadrando a hipótese em nenhuma das alíneas do art. 148 do estatuto.
O fato do menor constar do polo ativo da demanda, por si só, não desloca a competência da a vara da infância e juventude,
havendo necessidade de demonstração da situação fática que viole direito fundamental do menor, direito, portanto, indisponível.
Inteligência do disposto nos artigos 98 e 148 do ECA e da súmula 68 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesse
sentido, a melhor jurisprudência: COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais movida por menor e sua
mãe contra a Fazenda Estadual sob alegação de falha em atendimento médico prestado em hospital público. Competência
do Juízo Fazendário para processamento e julgamento da causa. Litígio que não concerne às hipóteses previstas no ECA, a
justificar a redistribuição dos autos à Vara da Infância e Juventude. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento n.º 2146267-19.2014.8.26.0000 Rel. Coimbra Schmidt Sétima Câmara de Direito Público j. 27.11.2014). CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR MENOR. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DE AGRESSORES. INAPLICABILIDADE DO ECA. COMPETÊNCIA DA VARA
CÍVEL.A ação ajuizada é meramente indenizatória, de modo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses específicas a
atrair a competência do Juizado da Infância e da Juventude. Aplicação do previsto nos arts. 98 e 148 do ECA . Precedentes
jurisprudenciais. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJRS, Conflito de Competência
Nº 70053853396, Nona Câmara Cível, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/04/2013). CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA - VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. - A ação de indenização não tem qualquer relação com o disposto nos arts. 148 e 208 do
ECA, não se enquadrando nas hipóteses que autorizariam o processamento e julgamento da lide perante a Vara da Infância
e da Juventude, vez que versa sobre pedido de montante em dinheiro, a título de indenização por danos morais e materiais,
que envolve direitos e interesses patrimoniais e, portanto, disponíveis.(TJMG, Conflito de Competência n° 1.0000.07.4641838/000(1), Sétima Câmara Cível, Relator:Heloisa Combat, Julgado em 04/12/2007). Considerando que o Estado de São Paulo
e uma de suas Fundações encontram-se no pólo passivo da demanda, competente para o julgamento do presente é a Vara da
Fazenda Pública (inexistente como Vara exclusiva nesta Comarca), de modo que, reconheço a incompetência absoluta deste
juízo da infância e juventude e determino a remessa dos autos para distribuição a uma das Varas Cíveis desta Comarca de
Mauá. Intime-se. - ADV: RAQUEL NUZZI BARBOSA ROZENBLUM (OAB 286722/SP), LENITA LEITE PINHO (OAB 329026/SP)
Processo 0022510-50.2011.8.26.0348 (348.01.2011.022510) - Guarda - Seção Cível - E.A.S.S. e outro - Autos 054/11.
Vistos. F.294/298. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus R.E.DO R. e E. A.DOS S. S. contra a sentença de fls.
286/287vº, alegando que a r. Sentença foi omissa quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça requerida, com
base na declaração firmada pelo próprio impetrante. Requer o acolhimento dos presentes embargos, para que seja apreciado o
pedido de justiça gratuita haja vista as conseqüências que podem ter no momento da interposição de eventual recurso”. Conheço
dos embargos, em razão de sua tempestividade. Quanto ao mérito recursal, reconheço a omissão apontada. Realmente não
foi apreciado o pedido de Justiça Gratuita, o qual deve ser deferido quando declarada a hipossuficiência econômica. Com
efeito, a Lei nº 1.060/50 prevê em seu art. 4º que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família. Verifica-se dos autos, que os embargantes apresentaram às fl. 34 e 133, declaração de
hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro aos recorrentes os beneplácitos da justiça gratuita. Por essas razão, conheço
dos embargos e dou provimento de modo a declarar a sentença em seu penúltimo parágrafo de fls. 287vº, nos seguintes termos:
Não há custas dada a gratuidade processual”. No mais mantenho os termos da sentença proferida. P.R.I.C. Intime-se. - ADV:
SADY CUPERTINO DA SILVA (OAB 114912/SP), PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 215364/SP), SANDOR COSTA
CUPERTINO (OAB 338290/SP)
Processo 3002536-05.2013.8.26.0348 (apensado ao processo 0022510-50.2011.8.26) - Adoção c/c Destituição do Poder
Familiar - Seção Cível - C.J.S. e outro - Autos 1752/13.” Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da inicial para destituir o
poder familiar exercido por R.E.DO R.DE J. e E. A.DOS S.S. frente ao menor G.DOS S.S., nascido em 25/12/2010 e conceder
a adoção do menor aos requerentes C. J. DA S. e N.DO N.C., nos termos dos artigos 22, 24, 39 e seguintes da Lei 8.069/90.
Expeça-se averbação na certidão de nascimento do registro civil da criança para que conste o nome de N.G.DO N.S., nascido
em 25/12/2010, natural de Mauá/SP, sexo masculino, constando o nome dos requerentes como pai e mãe e dos pais destes
como avós paternos e maternos, consequentemente, nos termos dos artigos 28, 39 e seguintes da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990. Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado para cancelamento relativo à certidão de nascimento de G.dos S.S.
(fls.16) e para novo assento nos termos do art. 47 da Lei nº 8.069/90. Em ambos os mandados consigne-se a proibição de serem
fornecidas, salvo expressa autorização deste Juízo, a quem quer que seja, informações ou certidões dos mesmos mandados
bem assim de suas origens. Não há custas dada a gratuidade processual. Transitada esta em julgado, remetam-se os autos ao
arquivo, após feitas as devidas anotações e comunicações. P.R.I.C.” - ADV: SADY CUPERTINO DA SILVA (OAB 114912/SP),
PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 215364/SP), SANDOR COSTA CUPERTINO (OAB 338290/SP)

MIGUELÓPOLIS
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA HELENA MAZETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
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Processo 0001415-10.2015.8.26.0352 - Exibição - Medida Cautelar - MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS - PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS - Intime-se como retro requerido, devendo a exibição dar-se no prazo de 05 dias, sob
as penas da lei.( Deverá a Câmara Municipal apresentar no prazo de 24 horas os documentos descritos às fls.03 dos presentes
autos, sob pena de busca e apreensão - responsabilização civel e criminal e culminação de multa diária a ser fixada pelo Juízo)
- ADV: ALESSANDRA ROSA QUELI ALVES (OAB 199942/SP), JUED MOYSES NETO (OAB 305822/SP)

MIRACATU
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO PRAZERES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CELIA DOS SANTOS BARBOSA DE ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000018-38.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Liminar - Nair Alves de Moura - Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS - Em observância ao Comunicado CG nº 1153/2015, e nos moldes da Resolução CJG-RES-2014/00305 do
Conselho da Justiça Federal (DOU 13/10/2014), arbitro os honorários da perita judicial Dra. Ana Priscila Roese de Freitas, em
R$600,00. Tal valor se depreende por sua especialização (Clínico Geral), bem como, o desprendimento para atendimento dos
autores nas ações previdenciárias. Requisite-se pagamento pelo sistema AJG após a ciência ao INSS. Sem prejuízo, designo
audiência de instrução o dia 29/03/2016 às 15:00 horas, deferindo desde já o rol de testemunhas a serem arroladas pelas partes
nos termos e prazo previsto no artigo 407 do CPC. Int. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), IVAN LUIZ ROSSI
ANUNCIATO (OAB 213905/SP)
Processo 0000099-26.2010.8.26.0355 (355.01.2010.000099) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ilda Pereira Instituto Nacional do Seguro Social - Fl. 135 - em petição a autora se manifesta em prosseguimento do feito para designação
de audiência de instrução, já que a autarquia requerida não aceitou o pedido de desistência formulado. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 29/03/2016 às 16:00 horas, expedindo-se o necessário para a realização do ato. Ciência ao
INSS (via malote). Int. - ADV: EDISON LIMA ANDRADE JUNIOR (OAB 261602/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/
PR), JOAQUIM COUTINHO RIBEIRO (OAB 64314/SP)
Processo 0000674-58.2015.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Cirene Imaculada SIlva - Instituto
Nacional do Seguro Social - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há vícios ou nulidade a serem
sanados. Deixo de designar audiência preliminar, nos termos do art. 331, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a
conciliação entre as partes mostra-se improvável, por ser a demandada pessoa jurídica de direito público. O pedido administrativo
foi indeferido por falta de comprovação de atividade rural em numeros de meses idênticos à carência do benefício. Havendo
resistência existe interesse de agir. O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. O ponto controvertido do presente feito é o efetivo exercício da autora na
atividade rural, pelo período necessário à concessão do benefício. Para dirimir essa questão, designo audiência de Instrução e
julgamento para o dia 29/03/2016, às 17:00 horas. Defiro desde já o rol de testemunhas, que deverão ser arroladas, nos termos
e prazo do artigo 407 do Código de Processo Civil, manifestando-se se comparecerão independentemente de intimação ou
requer a intimação por Oficial de Justiça. Intime-se. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), VANESSA ROSSANA
FLORÊNCIO RIBAS (OAB 184517/SP)
Processo 0001059-06.2015.8.26.0355 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.S.P. e outros
- A.L.P. - Diante da petição dos exequentes de fls.38/39 informando que o executado vem depositando o débito alimentar em
valor menor do que fora combinado, permanecendo saldo remanescente que será apresentado em audiência; vejo por bem
designar audiência de conciliação no SETOR DE CONCILIAÇÃO (Portaria nº 06/2013), para o dia 02/03/2016 às 16:30 horas.,
intimando-se os autores por sua representante legal, bem como INTIME(M)-SE a(o) o executado A L P, residente na FAZENDA
AREADO, TRES BARRAS, Itariri-SP; para comparecimento. - ADV: SUETUGU KAYO (OAB 20196/SP), EDUARDO MASSARU
DONA KINO (OAB 216352/SP)
Processo 0001252-21.2015.8.26.0355 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.O.M. - 1 - Tendo
em vista o pagamento noticiado pela exequente a fl.29, JULGO EXTINTA a execução de alimentos quanto ao débito apontado
na inicial, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2- Defiro a cota do MP de fl. 30 e verso, oficiandose ao Banco do Brasil para abertura de conta poupança em nome da representante do alimentado. Sobrevindo a informação
aos autos, oficie-se à empregadora para descontos mensais conforme determinado em sentença (fl.7/8). 3-Arbitro desde já os
honorários advocatícios da patrona da parte exequente no valor constante na tabela vigente. 4-Ao trânsito, expeça-se certidão e
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: MIRIAM NAGLIATI VASCONCELOS (OAB 100803/SP)
Processo 0001264-35.2015.8.26.0355 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.M.O.L. - J.L. - Diante da certidão
de fl.27, REDESIGNO a audiência de tentativa de conciliação pelo SETOR (Portaria nº 06/2013) para o dia 02/03/2016 às 17:00
horas, expedindo-se o necessário para a realização do ato. Ciência ao MP. Int. - ADV: FRANCISCO HAKUJI SIOIA (OAB 90387/
SP)
Processo 0001744-13.2015.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.V.S.S. - C.A.S. e outro
- De acordo com o comunicado CG 1307/2007, fica a parte autora cientificada e intimada a se manifestar sobre a certidão
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do Sr. Oficial de Justiça exarada a fl.28 a saber: (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
355.2015/005420-0 dirigi-me ao endereço, Rua Joaquim Balbino de Campos, 75, Jardim Alvorada, Miracatu/Sp., e ali sendo
DEIXEI DE INTIMAR J N DA S, pois no endereço mencionado reside Amaro Miguel de Lira Filho o qual informou que reside
naquele endereço a pelo menos 2 meses e não conhece e não soube declinar onde o mesmo poderia ser encontrado). - ADV:
MIRIAM NAGLIATI VASCONCELOS (OAB 100803/SP)
Processo 0001859-34.2015.8.26.0355 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0001651-81.2015.8.26.0280 - JD DA VARA UNICA
DA COMARCA DE ITARIRI) - Giovanna Cristina da Silva Fachiano - Renato Alessandro Fachiano - Cumpra-se. Para oitiva
da testemunha da autora, designo o dia 03/03/2016 às 17:30 horas. INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para
comparecimento, advertindo-a de que, deixado de comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, com
auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no artigo 458 do CPP, sujeitando-se a
processo penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das diligências. Comunique-se o j.Deprecante por e-mail.
Publique-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADV: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA (OAB 215536/SP)
Processo 0002099-96.2010.8.26.0355 (355.01.2010.002099) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Jamilson Moreira Silva - Pedro Soares Stresser - - Wilson Stresser - - Banco Itauleasing Sa - - Brasilveículos Companhia de
Seguros - Fl. 295 - esclareça o autor o requerimento de citação a quem se refere, já que expedida precatória de citação de
Pedro e Wilson a fl. 287. Int. - ADV: JOÃO FERREIRA DE MORAES NETO (OAB 160829/SP), CARLA PASSOS MELHADO (OAB
187329/SP), IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP), SILVIANA ASSUNÇÃO MIRANDA (OAB 326352/SP), JULIANA
FIALHO GOMES (OAB 161193/RJ)

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO PRAZERES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDILSON MATHEUS DA VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0001194-52.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.S.J. - A.L.C. - Fixada a
data de 18/01/2016 às 13:00h, para a realização da COLETA para futura perícia, local Complexo Ambulatorial Regional - CAR Av. Clara Gianotti, 823, Centro, Registro-SP. - ADV: ANDRÉ FABIANO TORRI (OAB 210135/SP)

MIRANDÓPOLIS
Criminal
2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA RITA ANDRES AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CEZAR MENEGAZZO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0005108-24.2014.8.26.0356 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso - L.C. e outro Vistos. Ante a certidão retro, fica a audiência designada a fls.313/314 para o próximo dia 29/02/2016, às 13:30 horas. Intimemse. Mirand.11/01/2016. - ADV: LUIZ AURELIO ROCHA LEAO (OAB 122780/SP), PAULO RENATO ROCHA LEAO (OAB 88895/
SP)
Processo 0007742-61.2012.8.26.0356 (356.01.2012.007742) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência
Doméstica - V.R.A. - Vistos. Ante a certidão supra, determino providências para a expedição de certidão para a inscrição das
custas processuais, no valor correspondente a cem (100) UFESPs, na dívida ativa, remetendo-o à Procuradoria Seccional da
Fazenda Estadual de Araçatuba-SP. Feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Servirá o presente despacho, por
cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. Mirandopolis, 11 de janeiro de 2016 - ADV: LAURO LUIS MUCCI (OAB 129330/SP)

MIRASSOL
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANILO AUGUSTO DOBNER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0006527-39.2015.8.26.0358 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Valdecir Francisco da Silva - Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Valdecir Francisco da
Silva, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c c o artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006. Às fls. 103 a
denúncia foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de folha de Antecedentes Criminais e a citação do acusado
para apresentação da defesa preliminar/prévia. Citado o réu (fls. 118), este apresentou sua defesa preliminar/prévia (fls.
120/122). É o relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar apresentada pela acusado verifico que permanecem íntegros os
motivos que ensejaram o recebimento da peça acusatória. Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro a presença
de nenhuma das causas de absolvição sumária, prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal.
Nada recomenda que se impeça a instrução. Ademais, a materialidade do crime restou comprovada (laudo de exame químico
toxicológico - fls.72/74) e há indicios sérios de sua autoria imputada (justa causa para a propositura da ação penal). Posto isto,
mantenho a decisão de recebimento da denúncia, e designo o dia 16 de FEVEREIRO de 2016, às 10h00min, para a audiência
una de instrução, interrogatório, debates e julgamento, intimando-se e, se necessário, requisite-se. Intimem-se. Mirassol, . ADV: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA (OAB 242824/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANILO AUGUSTO DOBNER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0007876-14.2014.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - A.L.R. - - A.G.R. - - M.T.S. - - A.F.S. R.L.S.A. - - E.H.S.R. - Vistos. Considerando a citação pessoal do réu Everton Henrique da Silva Ribeiro (fls.669) ), DETERMINO
o prosseguimento normal dos autos, comunicando-se o IIRGD. Com efeito, ante antecipação da prova oral, manifeste-se a
patrona nomeada sem tem interesse em complementar a defesa preliminar ou requerer diligências. Recebo pedido de recurso
apresentado pelo D. Promotor de Justiça (fls.656/657); dando-se vista para as suas razões de apelação. Ademais, considerando
que os sentenciados Marcos, André, Amauri e Aílton, manifestaram interesse no recurso (fls.659/662); intimem-se os patronos
para apresentarem as razões de apelação. Expeçam-se guias de recolhimento provisória, encaminhando-se a VEC competente
em relação aos sentenciados Marcos, André, Amauri e Aílton. No mais, aguarde-se a devolução da carta precatória copiada às
fls.645. Intimem-se. Mirassol, 04 de dezembro de 2015. - ADV: CLISCIA MENDONÇA DA SILVA (OAB 214989/SP), MICHELE
ANDRÉIA MARTINS DEL CAMPO (OAB 225016/SP), ANTONIO MARCOS ARLEI PINTO (OAB 236302/SP), AUGUSTO CESAR
MENDES ARAUJO (OAB 249573/SP), BÁRBARA MARIA CORNACHIONI GIMENES (OAB 270061/SP), MARIANA PASCON
SCRIVANTE GALLI (OAB 312878/SP), LIVIA JODAS DOBNER CORREA (OAB 316498/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
Informo ao Sr.(a) Advogado(a), abaixo relacionado, que a petição inicial enviada digitalmente, a esta Seção de Distribuição,
Contador e Partidor Judicial da Comarca de Mirassol/SP, foi rejeitada, tendo em vista, tratar-se de petição intermediária.
Dr. (a): André Luis de Castro Moreno
OAB/SP: 194812
Ação: Execução Provisória
sob nº1000011-49.2016.8.26.0358
Tendo como partes: CINTIA VIEIRA e Outros X FERROVIA BANDEIRANTES S/A
Informo ao Sr.(a) Advogado(a), abaixo relacionado, que a petição inicial enviada digitalmente, a esta Seção de Distribuição,
Contador e Partidor Judicial da Comarca de Mirassol/SP, foi rejeitada, tendo em vista, o endereçamento ser de Juízo diverso.
Dr. (a): Naianka Castilho Mardegan
OAB/SP: 307964
Ação: Despejos com Liminar
sob nº1000030-55.2016.8.26.0358
Tendo como partes: MARIA CAVALCANTE BEZERRA X CAMILA FERNANDA DA SILVA

FORO DISTRITAL DE NEVES PAULISTA
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MILENA REPIZO RODRIGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ELISA BARBOSA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 1000037-09.2015.8.26.0382 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento - 1. Homologo o acordo celebrado entre as partes às fls. 36/39, para que surta os efeitos
legais. 2. Aguarde-se o cumprimento do acordo o que ocorrerá em 26.08.2016. 3. Decorrido o prazo sem manifestação, venham
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os autos conclusos para extinção. Int. N.Paulista, 07 de janeiro de 2016. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)
Processo 1000092-57.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Ademir Borracini - 1. Em ação
anulatória de débito, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, não sendo aceitável indicação
manifestamente simbólica no pedido inicial. 2. Assim, adite o autor a petição inicial, indicando o correto valor da causa no prazo
de 10 dias. Int. N.Paulista, 08 de janeiro de 2016. - ADV: LUCAS GARCIA SUZANA (OAB 218908/SP)
Processo 1000101-19.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Francisco de Assis Coutinho Rezende - 1. Em cognição sumária, a argumentação expendida na petição inicial, em cotejo
com a documentação acostada, não convence da verossimilhança do direito invocado, pois não indicam que a contratação do
cartão de crédito não ocorreu, alega que não há o débito. 2. Além disso, não está presente o periculum in mora, pois conforme
as pesquisas do débito juntadas às fls. 11/13 foram realizadas em outubro/2015. 3. Diante do exposto, não estão presentes
os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, por isto que INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado. 4. Cite-se o
requerida, na pessoa de seu representante legal, pelo correio, do inteiro teor da petição inicial, para em querendo, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar contestação, cujo prazo começará a fluir da juntada do “AR” aos autos, cientificando-o dos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. 5. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos
da lei 1060/50. Int. N.Paulista, 18 de dezembro de 2015. - ADV: MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ (OAB 123817/SP), JOÃO
PAULO GABRIEL (OAB 243936/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MILENA REPIZO RODRIGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ELISA BARBOSA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0495/2015
Processo 0000040-93.2006.8.26.0382 (382.01.2006.000040) - Arrolamento de Bens - N.S.N. - A.C.N. - Vistos. Cumpra a
inventariante, no derradeiro prazo, 30 dias a manifestação da Fazenda Estadual de fls. 79, em que requer apresentação de
declaração retificadora de ITCMD tendo em vista a sobrepartilha informada às fls. 69/70. Na inércia, os autos serão arquivados.
Int. - ADV: LUCAS GARCIA SUZANA (OAB 218908/SP), BRENO GARCIA SUZANA (OAB 186721/SP)
Processo 0000121-27.2015.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Romildo Tobias Instituto Nacional de Seguro Social - Aguardando o autor juntar aos autos informações acerca do andamento do recurso, nos
termos do item “2” do r. despacho de fls. 104.(“Certifico e dou fé que em cumprimento ao item “1” do r. Despacho de fls. 104,
pesquisando no site do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme juntada a seguir, verifiquei não constar
informações acerca do recurso”). - ADV: ANDERSON MANFRENATO (OAB 234065/SP)
Processo 0000261-61.2015.8.26.0382 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Isis Renata Adas Pastore - Ministério Público da Primeira Vara Criminal de Neves Paulista / SP - Vistos. Manifeste-se a parte
autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias. Na inércia, o processo será extinto sem julgamento
do mérito. Intime(m)-se. - ADV: FERNANDO MARIANO DA ROCHA (OAB 202092/SP)
Processo 0000370-12.2014.8.26.0382 - Inventário - Inventário e Partilha - G.A.C.S. - G.S.C. - L.C.S. - Vistos. Apresente
a inventariante as primeiras declarações no derradeiro prazo de 20 dias, já incluindo o falecimento do herdeiro Alicio Piano
informado às fls. 48/49. Na inércia, intime-se pessoalmente o inventariante para suprimir a omissão, com prazo de 48 horas, sob
pena de remoção. Int. - ADV: FAUZI NAGIBE KAIRALLA (OAB 60367/SP)
Processo 0000481-59.2015.8.26.0382 - Alvará Judicial - Inventário e Partilha - M.H.L.S. - - M.L.B. - I.F.L. - “Fica intimado(a)
(s) o(a)(s) autor(es)(as) acerca da expedição dos Alvará s às fls. 46/47, disponível para impressão via consulta processual
no site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” - ADV: CIBELE VIUDES RIBAS (OAB 335443/SP), MAURO
BARBOSA DE SOUZA (OAB 45309/SP)
Processo 0000527-19.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000527) - Divórcio Consensual - Dissolução - E.F.A. - - Z.F.J.A. “Aguardando o(a) requerente comparecer no Cartório desta Vara Única, para retirar a Carta de Sentença, expedida às fls. 77/78,
no prazo de 05 (cinco) dias.” - ADV: JOSE ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP)
Processo 0000597-65.2015.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - W.R. - Carlos Roberto da
Silva - “Manifeste-se o(a) Dr(a). Ronaldo José Bresciani, OAB/SP 227.146, acerca da devolução do “A.R.” de fls. 60vº (3 vezes
“ausente”)(Carta de Intimação do autor para a Audiência de Conciliação do dia 17/02/2016 às 14:00h), no prazo de 05 (cinco)
dias.” - ADV: RONALDO JOSÉ BRESCIANI (OAB 227146/SP)
Processo 0000665-15.2015.8.26.0382 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - VERA NILCE
TARICANO ORATI - BANCO DO BRASIL S/A - Manifeste-se a exequente acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.
- ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), HANAÍ SIMONE THOMÉ SCAMARDI (OAB 190663/SP), FLAVIO OLIMPIO DE
AZEVEDO (OAB 34248/SP), LARISSA DE AZEVEDO JOIA (OAB 275720/SP)
Processo 0000678-14.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - PORTO BELO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS NEVENSE LTDA-ME - Ciência às partes que estes autos encontram-se aguardando o julgamento do Agravo
de Instrumento de nº 2139318-76.2014.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. - ADV: ANTONIO JOSE
MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)
Processo 0000691-57.2008.8.26.0382 (382.01.2008.000691) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - C.K.Q.
- A.H.A.J. - - A.H.A. - - S.R.C.A. - 1. Diante da expedição da carta precatória de fls. 628 para penhora, avaliação e leilão
dos veículos bloqueados, defiro o pedido dos executados de fls. 630 para desbloqueio da restrição de licenciamento dos
veículos bloqueados às fls. 572, através do sistema Renajud. Int. N.Paulista, 18 de dezembro de 2015. - ADV: ALOYSIO FRANZ
YAMAGUCHI DOBBERT (OAB 61979/SP), RODRIGO SANCHES TROMBINI (OAB 139060/SP), ANGELA ROCHA DE CASTRO
(OAB 136574/SP), RONALDO SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP), ANA CLAUDIA BILIA (OAB 272583/SP)
Processo 0000691-57.2008.8.26.0382 (382.01.2008.000691) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - C.K.Q.
- A.H.A.J. - - A.H.A. - - S.R.C.A. - “1. Ciência às partes acerca da retirada da restrição de “licenciamento” dos veículos de
propriedade do coexecutado Alfredo Hermes Antunes: a) Marca/Modelo: CHEV/SPIN 1.8L AT LT ADV, Placa FMU5229, ; b) Marca/
Modelo: I/KIA CERATO SX3 1.6ATNB, Placa EYQ0835 e; c) Marca/Modelo: HONDA/CIVIC LX, Placa DNL2935, permanecendo a
restrição de “transferência”, conforme comprovam documentos que junto a seguir e conforme determinado na r. Decisão de fls.
631”. - ADV: ANGELA ROCHA DE CASTRO (OAB 136574/SP), RODRIGO SANCHES TROMBINI (OAB 139060/SP), RONALDO
SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP), ALOYSIO FRANZ YAMAGUCHI DOBBERT (OAB 61979/SP), ANA CLAUDIA BILIA
(OAB 272583/SP)
Processo 0000709-78.2008.8.26.0382 (382.01.2008.000709) - Monitória - Duplicata - Comercial Araçatuba de Caminhões
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Ltda - Suelmar Jesus de Assis - Vistos. Torno sem efeito o despacho de fl. 126. Manifeste-se a parte ré sobre a impugnação aos
embargos de fls. 117/124. Intime(m)-se. - ADV: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO (OAB 231958/SP)
Processo 0000731-68.2010.8.26.0382 (382.01.2010.000731) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Neusa
de Fatima Roncati Sonemberg - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a requerente acerca dos cálculos do título
executivo judicial apresentado pelo requerido INSS (total de R$5.353,39). - ADV: ANTONIO DAMIANI FILHO (OAB 91933/SP),
ELIANA MIYUKI TAKAHASHI GIROLDO (OAB 181386/SP)
Processo 0001198-76.2012.8.26.0382/01 (apensado ao processo 0001198-76.2012.8.26) (038.22.0120.001198/1) Cumprimento de sentença - Iara Ferreira Ochiussi Porpeta - Município de Neves Paulista - Iara Ferreira Ochiussi Porpeta
- 1. Expeça-se guia de levantamento à exequente, do valor depositado às fls. 127, de R$ 472,87, cientificando à procuradora
que quando da confecção da guia será intimado através do D.J.E. para retirada. 2. Após, aguarde-se pelo prazo de 10 dias.
Decorrido o prazo sem manifestação das partes, venham os atuos conclusos para extinção. (Aguardando a Dra. Iara Ferreira
Ochiussi Porpeta retirar a guia de levantamento n. 181/2015 (R$ 472,87), emitida às fls. 133, no prazo de 05 (cinco) dias). Int.
N.Paulista, 16 de dezembro de 2015. - ADV: IARA FERREIRA OCHIUSSI PORPETA (OAB 122884/SP)
Processo 3000454-93.2013.8.26.0382 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Magali
Pastore Rodrigues Rosa - Banco do Brasil S/A - Ciência às partes de que os autos do Agravo de Instrumento de nº 217321073.2014.8.26.0000 encontram-se aguardando julgamento pelo E. Tribunal. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/
SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ARIANE LONGO PEREIRA
MAIA (OAB 224677/SP), LEONARDO VIUDES RODRIGUES (OAB 229101/SP)

Criminal

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MILENA REPIZO RODRIGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ELISA BARBOSA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0496/2015
Processo 0000535-64.2011.8.26.0382 (382.01.2011.000535) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Justiça
Pública - Antonio Paulino Vieira Filho - Benedito Jose Zocal de Oliveira - Apresente o réu suas alegações finais no prazo legal.
- ADV: ADAIR LEMES (OAB 163883/SP)
Processo 0000543-02.2015.8.26.0382 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato - Justiça Pública - Edenilson
Fabiano Correa - Jose Rodrigo Tonon - Juntada a petição diversa - Tipo: Documentos Diversos em Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Número: 80012 - Protocolo: FNPA15000089795 - Complemento: A 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio
Preto/SP informa a designação de audiência de inquirição de testemunha para o dia 19/01/2016, às 13h20min - ADV: ROBERTO
APARECIDO ROSSELI (OAB 84816/SP)
Processo 0001210-90.2012.8.26.0382 (382.01.2012.001210) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ultraje Público
ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) - J.P. - J.R.S.M. - H.A.M.S. - Apresente o réu suas alegações finais no prazo legal. - ADV:
ROBERTO APARECIDO ROSSELI (OAB 84816/SP)

MOCOCA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SANSÃO FERREIRA BARRETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ANGÉLICA SCOQUI VASQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0002049-16.2014.8.26.0360 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ADOLFO
PEREIRA DE CARVALHO e outros - CELSO SANTIAGO - Vistos em saneador. Cuida-se de ação de reintegração de posse de
passagem forçada (como bem frisado no v. acórdão de fls.) ajuizada por Adolfo Pereira de Carvalho, Espólio de Luiz Cândido
Pereira de Carvalho, Aurélio Nogueira, Laertino Felipe e Clenilton Lucas Cossolino em face de Célio Santiago, onde objetivam
os mesmos lhes seja o requerido impedido de obstar a estrada que leva às suas propriedades e que no interior da propriedade
do réu. Decido. As alegações preliminares deduzidas pelo réu não podem ser aceitas. A questão quanto à legitimidade ativa se
confunde com o próprio mérito da questão e com ela será oportunamente analisada. Não há que se falar em inépcia da petição
inicial, que atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo disposto no artigo 282 do Código de Processo Civil, contendo a
narrativa lógica dos fatos que consubstanciam a causa de pedir, que são compatíveis com o pedido, certo e determinado e
juridicamente possível. Os documentos que comprovam a existência do interesse dos autores em manter a passagem foram
devidamente juntados. De falta de citação também não que falar, haja vista que embora a propriedade por onde passe a estrada
em questão pertença não só ao réu, é a este que são atribuídos os atos de esbulho. Tanto é assim que em nome próprio opôs
agravo de instrumento. O mais é mérito e não interferem nas condições da ação, razão pela qual dou o feito por saneado. Fixo
como pontos controvertidos (i) a demonstração de que a passagem era contínua e permanente e a sua obstrução unilateral
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constitui esbulho; e, (ii) a existência de outra via de acesso ao local sem que implique prejuízo para a exploração do seu
negócio para a parte autora. Para a solução da controvérsia necessária a dilação probatória, razão porque defiro a produção de
prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Para tanto designo audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 28/MARÇO/2016, às 15h00min. As partes poderão arrolar testemunhas no prazo de 10 dias, a
contar da presente decisão, sob pena de preclusão. Se desejarem a intimação pelo juízo das testemunhas arroladas, as partes
deverão recolher, no mesmo prazo, as custas de oficial de justiça. Caso contrário, deverão providenciar o comparecimento,
independente de intimação. No caso de carta precatória, deverão juntar, em 05 dias, as cópias necessárias para a respectiva
instrução, comprovando a distribuição no prazo de 05 dias a contar da retirada da carta, sob pena de preclusão. No mesmo
prazo, devem comprovar o recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça, para intimação pessoal da parte que deverá
prestar depoimento, sob pena de preclusão. Int. - ADV: JOSE AMERICO XAVIER SANTIAGO (OAB 256730/SP), BETHANIA
SUANO REZENDE DE CARVALHO (OAB 261272/SP), SERGIO TADEU MACHADO REZENDE DE CARVALHO (OAB 52537/
SP)
Processo 0002049-16.2014.8.26.0360 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ADOLFO
PEREIRA DE CARVALHO e outros - CELSO SANTIAGO - Vistos. Diante das informações prestadas (fls. 224/225), extraía-se
cópia das principais peças dos autos, encaminhando-se à Delegacia de Polícia deste Município, requisitando-se a instauração
de inquérito policial para apuração dos fatos, caso isso ainda não tenha sido feita, já que os fatos estão registrados em boletim
de ocorrência policial. Sem prejuízo, cumpra-se o determinado em saneador. Dil. - ADV: SERGIO TADEU MACHADO REZENDE
DE CARVALHO (OAB 52537/SP), JOSE AMERICO XAVIER SANTIAGO (OAB 256730/SP), BETHANIA SUANO REZENDE DE
CARVALHO (OAB 261272/SP)
Processo 0003478-18.2014.8.26.0360 - Consignação em Pagamento - Cheque - João Costa - F.B. DE OLIVEIRA ME Providencie o Advogado do requerente, no prazo de dez dias, o determinado no ofício de Fls. 59 dos autos. - ADV: FABIO
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 255132/SP)
Processo 0003759-81.2008.8.26.0360 (360.01.2008.003759) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Mobel Mococa Baterias e Eletricidade Ltda - - Shirlei Falarini Belotti - - Eduardo Gabriel Falarini Belotti - Paulo Henrique Falarini Belotti - - Ary Rodrigo Falarini Belotti - - Hellen Eliana Falarini Belotti - - Daniela Maria de Morais Belotti
- - Tania Meire de Oliveira Calegari Belotti - - Daniela Borgheti Marques Belotti - Vistos. Cuida-se de pedido de levantamento de
desconstituição da penhora efetuada em conta corrente onde foram depositados proventos de aposentadoria (fls. 278/386) e
conta-poupança (fls. 403/406) onde asseveram as requerentes que as penhoras realizadas afrontam o disposto no artigo 649,
incisos IV e X do Código de Processo Civil, tendo em vista que a referidos valores equiparam-se ao salário, no primeiro caso, e,
no segundo, o saldo ser inferior a 40 salários mínimos. Contra a pretensão, insurgiu-se o credor/exequente (fls. 414/415). Decido.
O exequente, embora tenha se manifestado às fls. 414/415, não traz elementos capazes de desqualificar a prova documental
produzida pelas executadas e demonstrar assim que os valores de fato podem ser objeto de constrição. Nesse passo, de se
concluir que razão assiste à parte requerida. Nos termos do artigo 591 do Código de Processo Civil, é regra geral que todos
os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, estão sujeitos à constrição judicial. Todavia, diante
do reconhecimento da importância de determinados valores individuais, o próprio legislador enumerou os bens considerados
absolutamente impenhoráveis, nos moldes do artigo 649 e incisos do Código de Processo Civil. Nessa condição, encontra-se o
salário do trabalhador (CPC, art. 649, IV), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor.
Nesse contexto, verifico que as requeridas comprovam a natureza do valor penhorado como sendo originário de provento de
aposentadoria e depósito em caderneta de poupança, nos montantes de R$ 78,69 e 7.844,38, respectivamente. Assim, a correta
interpretação do artigo 649, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.382/2006, que
assim dispõe: “Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto
no 1 3º deste argigo; ... X - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.”
A meu sentir, independente do quantum depositado em caderneta de poupança, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
estabelecido na lei, deve ser preservado de penhora, como forma de evitar que o executado se prive de recursos suficientes
para satisfação de suas necessidades básicas e de sua família. De igual modo é o entendimento jurisprudencial dominante em
nossas Cortes de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA
DE SALÁRIO. CONTA-POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível penhorar os valores existentes em conta corrente
destinada ao recebimento de salário por parte do devedor, porquanto essa verba tem caráter alimentar. 2. De igual sorte,
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança mostra-se absolutamente
impenhorável, ex vi do inciso X do artigo 649 do Código de Processo Civil. 3. Agravo provido.” (2011.00.2.017138-2 AGI, Relator
FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 9/11/2011, DJ 21/11/2011 p. 102). Ainda: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
PROCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS VALORES CONSTANTES EM CONTA-CORRENTE SÃO
ORIUNDOS DE TRABALHO AUTÔNOMO IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO PENHORA DE CONTA POUPANÇA LIMITE
DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS ART. 649, X, CPC IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em desbloqueio dos valores constantes em conta-corrente, uma vez que a agravante não demonstrou
se tratar da hipótese prevista no art. 649, incisos IV, do Código de Processo Civil, que assegura a impenhorabilidade dos
ganhos de trabalhador autônomo. 2. Em ação de execução aplica-se a disposição do artigo 649, X, do CPC, que assegura a
impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. Nesse
sentido: “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são absolutamente impenhoráveis quantias
depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 649, inciso X, do
CPC. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AgRg no REsp 1096337/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 31/08/2009).
4. Recurso parcialmente provido.” (2012.00.2.001958-2AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5ª Turma Cível, julgado em 21/3/2012, DJ
29/3/2012 p. 142). Igualmente, quanto à questão da impenhorabilidade do valor em depósito em conta corrente, tenho que a
razão também está com a parte requerida. Isso porque, como antes dito, também acobertado pela manto da impenhorabilidade
encontra-se o salário do trabalhador (CPC, art. 649, IV), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência
digna do devedor. Nesse contexto, verifico que a impugnante comprovou a natureza salarial do valor penhorado em sua conta
corrente, na qual recebe sua aposentadoria (fls. 389), não se afigurando lícito retê-lo em razão de sua impenhorabilidade, salvo
para pagamento de prestação alimentícia, o que não ocorre na espécie. Esse é o entendimento já consagrado neste eg. Tribunal
de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORABILIDADE
SALÁRIO. 1 OS CRÉDITOS ORIUNDOS DE PENSÃO E DE SALÁRIO, SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, COMO NA
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, PODEM SER PENHORADOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO,
CONFORME EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO § 2º, DO ARTIGO 649, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2 RECURSO
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CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.” (AgI 2007.00.2.002351-0, 5ª Turma Cível, Relatora designada para
o acórdão Desª Haydevalda Sampaio, in DJ de 14/11/2007, p. 85). Frente às razões supra, determino os desbloqueios dos
valores penhorados. Expeça-se o necessário. Após, anote-se restrição judicial junto aos veículos apontados como pertencentes
aos devedores, intimando-os para que, em cinco dias, informem onde os mesmos podem ser encontrados, sob pena de se
caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Int. e dil. - ADV: PAULA ZAMMARIAN CORREA (OAB 239236/SP), ADRIANO
ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JULIANA ROSA PRICOLI (OAB 156157/SP)
Processo 0005182-08.2010.8.26.0360 (360.01.2010.005182) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Sebastião Leal - Banco Crefisa Financiamento e Investimento - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência às partes de foi designado o dia
14/01/2016, às 14:00, para a coleta de material gráfico do requerente, devendo o mesmo comparecer em cartório munido dos
documentos pessoais, tais como Cédula de Identidade, Título Eleitoral e CPF. Nada Mais. - ADV: LEILA MEJDALANI PEREIRA
(OAB 128457/SP), RENER DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP), MARCUS VINICIUS HITOSHI KOYAMA (OAB 239456/SP)
Processo 0006458-06.2012.8.26.0360 (360.01.2012.006458) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - Marilia Cristina
Pereira e outro - Paulo Sergio Pereira - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls 173/177, apresentado tempestivamente,
no efeito devolutivo. Intime-se o(a)(s) apelado(a)(s) para responder(em) em quinze dias. Expeça-se a certidão de honorários ao
Patrono nomeado. Oportunamente, SUBAM os autos ao E Tribunal de Justiça com minhas homenagens e cautelas de estilo. Int.
[NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao D. Patrono da requerente de que se encontra disponível digitalmente, através do e-SAJ, a
certidão de honorários expedida pelo cartório. Nada Mais.] - ADV: PAULO CELSO DE CARVALHO PUCCIARELLI (OAB 45554/
SP), IGOR JOSE MAGRINI (OAB 292774/SP)

MOGI DAS CRUZES
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI DAS CRUZES EM 11/01/2016
PROCESSO :1000032-16.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Arleudo Bezerra
ADVOGADO : 288584/SP - William Cinacchi Gracetti
REQDO
: Mpi - Construções Eireli - Me
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000033-98.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Lucas de Aguiar Panisi
ADVOGADO : 19430/SP - Jose Gilberto Vilas-boas da Silva
EXECTDO
: Fabricio Bonini Boratto
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000035-68.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Mogiaço Comercial Ltda.
ADVOGADO : 274828/SP - Fabio Donato Gomes
EXECTDO
: Reginaldo Ramos Pereira Me
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000037-38.2016.8.26.0361
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Thiago Jungers Casarejos da Silva
ADVOGADO : 125155/SP - Marcia Cristina Jungers Torquato
REQDO
: Jose Casarejos Lopes da Silva
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000038-23.2016.8.26.0361
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: S.D.S.
ADVOGADO : 352165/SP - Elisi Moretto Pinto
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000040-90.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: J.H.O.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: C.H.S.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000072-95.2016.8.26.0361
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: F.M.A.
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ADVOGADO : 132164/SP - Hamilton de Siqueira
REQDA
: J.O.
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000073-80.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Robson da Silva
ADVOGADO : 93167/SP - Luiz Carlos de Carvalho
REQDO
: BANCO BRADESCO S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000074-65.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Robson da Silva
ADVOGADO : 93167/SP - Luiz Carlos de Carvalho
REQDO
: Banco Itaucard S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000075-50.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Alexsandro de Moraes
ADVOGADO : 265153/SP - Natan Florencio Soares Junior
REQDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000077-20.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Geraldo Franciscano do Amaral Junior
ADVOGADO : 265153/SP - Natan Florencio Soares Junior
REQDO
: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000078-05.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Elza Aparecida Lugatti
ADVOGADO : 265153/SP - Natan Florencio Soares Junior
REQDO
: Banco Itaucard S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000082-42.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Yaeko Ugiie dos Santos
ADVOGADO : 326540/SP - Rafael Marcos Martins Pacheco
REQDO
: Seisa - Serviços Integrados de Saude Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000083-27.2016.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Maria Celia Dias de Almeida Roupas
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000085-94.2016.8.26.0361
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J.A.S.S.
ADVOGADO : 351641/SP - Orlando da Silva Oliveira Junior
ALIMENTADA : M.E.S.T.L.
ADVOGADO : 351641/SP - Orlando da Silva Oliveira Junior
ALIMENTANTE
: F.T.L.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000086-79.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida Ariza dos Santos
ADVOGADO : 297220/SP - Gilson Batista Tavares Junior
REQDO
: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
ALIMENTADA

:1000087-64.2016.8.26.0361
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
: G.A.C.
: 209953/SP - Leandra Angélica de Oliveira Assunção
: N.C.F.
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ADVOGADO : 209953/SP - Leandra Angélica de Oliveira Assunção
ALIMENTANTE
: B.H.F.
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000096-26.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria de Lurdes Barbosa de Melo
ADVOGADO : 331494/SP - Marcos Batalha Junior
REQDO
: Net Serviço de Comunicação S.a.
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0003965-82.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Isabel de Castilho Vieira
ADVOGADO : 132164/SP - Hamilton de Siqueira
REQDO
: CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviçso Amibentais Ltda
ADVOGADO : 88098/SP - Flavio Luiz Yarshell
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1002242-45.2013.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REPRESENTANTE
: Sonia Toyomi Osugui Izuno
ADVOGADO : 85622/SP - Gilberto Rocha de Andrade
REQTE
: Rafaela Hitomi Osugui Izuno
ADVOGADO : 85622/SP - Gilberto Rocha de Andrade
REQDO
: Julio Simões Transportes e Serviços Ltda
ADVOGADO : 184668/SP - Fábio Izique Chebabi
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000097-11.2016.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Norma Dela Beta Benetti - Me
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000098-93.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Eliana do Carmo da Silva
ADVOGADO : 352117/SP - Aline Cristina de Oliveira Correa
REQDA
: Telefonica Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000041-75.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: A.R.S.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: A.R.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000042-60.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Carlos Ely Moreira
ADVOGADO : 97855/SP - Carlos Ely Moreira
REQDA
: Adriana de Oliveira Nogueira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1017173-82.2015.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.C.X.C.
ADVOGADO : 206416/SP - Eber Barrinovo
REQDA
: S.C.C.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1015435-59.2015.8.26.0361
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A.R.C.
ADVOGADO : 180159/SP - Teresa Cristina Moskovitz
REQDO
: D.L.R.
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
HERDEIRA

:1000044-30.2016.8.26.0361
:INVENTÁRIO
: Renata Novais Barros
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

585

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

ADVOGADO : 351781/SP - Amanda Marcatti Siqueira
INVTANTE
: Maria Eleni de Jesus Barros da Silva
ADVOGADO : 351781/SP - Amanda Marcatti Siqueira
REQTE
: Gerarda Laura de Jesus
ADVOGADO : 351781/SP - Amanda Marcatti Siqueira
INVTARDO
: Francisco Silva Barros
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000045-15.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R.J.R.
ADVOGADO : 251274/SP - Fernanda Guttierrez Fernandes
REQDO
: M.P.B.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000046-97.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jaivaldo Honorato dos Santos
ADVOGADO : 217643/SP - Leandro Pinheiro Deksnys
REQDA
: Roberta Cristina dos Reis Caíres de Lima
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000047-82.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.R.
ADVOGADO : 313713/SP - Carolina Rodrigues Leal
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000049-52.2016.8.26.0361
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: C.O.S.
ADVOGADO : 46950/SP - Roberto Bottini
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000050-37.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 178033/SP - Karina de Almeida Batistuci
EXECTDO
: Netuno Comercio Importadora e Exportadora Ltda Epp
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0015376-59.2013.8.26.0361
CLASSE
:HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE
: L.A.D.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000052-07.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Clayton Viana
ADVOGADO : 300588/SP - Waldenor Estella Caetano
REQDA
: Sueli Marcelino Coutinho
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000100-63.2016.8.26.0361
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: N.P.P.
ADVOGADO : 140923/SP - Cassia Aparecida Domingues Watanabe
REQDO
: U.S.P.U.C.S.C.
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000101-48.2016.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco J. Safra S.a.
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDO
: Marcelon Zacarias dos Santos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000051-22.2016.8.26.0361
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Fabiana Souza Sena
ADVOGADO : 317884/SP - Isabel Caroline Barbosa Nogueira
REQDO
: Banco de São Paulo
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000054-74.2016.8.26.0361
CLASSE
:INVENTÁRIO
REQTE
: A.A.M.
ADVOGADO : 179120/SP - Carlos Martins de Oliveira
INVTARDO
: S.C.M.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000056-44.2016.8.26.0361
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: F.A.N.P.
ADVOGADO : 93009/SP - Celio Tadeu de Melo
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000058-14.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ricardo Lourenço Araújo Taboada
ADVOGADO : 292855/SP - Saulo Lamarque Reis Lacerda
REQDO
: Fdr Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000059-96.2016.8.26.0361
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Colégio Mello Dante Ltda
ADVOGADO : 225853/SP - Rita de Cássia Proença Roggero
REQDO
: Cesar Luis da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000060-81.2016.8.26.0361
CLASSE
:USUCAPIÃO
REQTE
: Ciro Mateus
ADVOGADO : 99709/SP - Valter Augusto Ferreira
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000065-06.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: H.R.M.
ADVOGADO : 216741/SP - Kátia Silva Evangelista
REQDA
: Q.A.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000066-88.2016.8.26.0361
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : D.C.G.C.
ADVOGADO : 348061/SP - Kemily Antoneli Sartorio da Silva
ALIMENTANTE
: G.A.C.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000067-73.2016.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Sanderson Brasileiro F Alves dos Santos
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000068-58.2016.8.26.0361
CLASSE
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: T.E.C.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000071-13.2016.8.26.0361
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: A.S.S.
ADVOGADO : 202978/SP - Marta Aparecida de Paiva
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000102-33.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Flavio de Oliveira Ramos
ADVOGADO : 321406/SP - Emiko Endo
REQDO
: Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiras S/A
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000076-35.2016.8.26.0361
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: ‘’’Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 341188/SP - Florence Angel Guimarães Martins
REQDO
: Transportes e Turismo Eroles S/A
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000106-70.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Silvia Regina Vitalino Dutra
ADVOGADO : 321406/SP - Emiko Endo
REQDO
: Ativos S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000079-87.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Mack Color Etiquetas Adesivas Ltda
ADVOGADO : 237398/SP - Sabrina do Nascimento
EXECTDO
: Hiroshi Shintate
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000080-72.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Michael Silva Nogueira
ADVOGADO : 340325/SP - Vinicius Saito Rocha
REQDA
: OCEANAIR - Linhas Aéreas Ltda.
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000081-57.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rosemberg Ferreira Bezerra
ADVOGADO : 326540/SP - Rafael Marcos Martins Pacheco
REQDA
: Telefonica Brasil S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000088-49.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Thiago Santos Conceição
ADVOGADO : 100591/SP - Marina Cardoso Ribeiro Borsois
REQDA
: Rosana Felix Fontes
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000089-34.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Leandra Angélica de Oliveira Assunção
ADVOGADO : 209953/SP - Leandra Angélica de Oliveira Assunção
EXECTDO
: Andre Donizeti Cardoso
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000084-12.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Francisco da Justa Mota
ADVOGADO : 166039/SP - Paulo Augusto de Lima Cezar
REQDA
: Valquiria Ligia Temporini Pinto
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000109-25.2016.8.26.0361
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Shibata Empório Ltda
ADVOGADO : 43221/SP - Makoto Endo
REQDO
: AJC Gestão e Serviços de Cobrança Ltda ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000090-19.2016.8.26.0361
CLASSE
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: J.F.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000091-04.2016.8.26.0361
CLASSE
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: R.S.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:6ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000107-55.2016.8.26.0361
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Angela Maria Begalli
ADVOGADO : 86993/SP - Ivan Lemes de Almeida Filho
EMBARGDO : Agropecuária Km Ltda - Me
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000092-86.2016.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: M.E.C.F.G.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: J.F.G.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000093-71.2016.8.26.0361
CLASSE
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: D.A.C.M.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000108-40.2016.8.26.0361
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: C.A.S.
ADVOGADO : 179417/SP - Maria da Penha Soares Palandi
REQDA
: A.C.S.V.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000094-56.2016.8.26.0361
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: D.C.A.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000095-41.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Leandra Angélica de Oliveira Assunção
ADVOGADO : 209953/SP - Leandra Angélica de Oliveira Assunção
REQDA
: Gedalva Maria dos Santos Dantas
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020956-02.2015.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Mauricio Pereira da Silva
REQDO
: ‘Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000111-92.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Clelia Rosemary dos Santos
ADVOGADO : 287281/SP - Victor Hugo Bonanata de Andrade
REQDO
: BANCO BRADESCO S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000099-78.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Andrea do Nascimento Costa
ADVOGADO : 366511/SP - Jorge Santana Vilela
REQDO
: Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000105-85.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Azul Companhia de Seguros Gerais
ADVOGADO : 138636/SP - Cintia Malfatti Massoni Cenize
REQDO
: José de Oliveira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000103-18.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonia Ines de Sousa
ADVOGADO : 177938/SP - Alexandre Badô
REQDO
: Banco Daycoval S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1000104-03.2016.8.26.0361
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Companhia Brasileira de Distribuição
ADVOGADO : 311576/SP - Eduardo Melman Katz
EMBARGDO : ‘’’Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000112-77.2016.8.26.0361
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Supermercado Shibata Ltda
ADVOGADO : 43221/SP - Makoto Endo
REQDO
: Industria Comercio e Representações Lider Ltda
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000113-62.2016.8.26.0361
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: J.S.F.
ADVOGADO : 355722/SP - Jonathan Contiere Sampaio
REQDO
: A.M.S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000114-47.2016.8.26.0361
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Santana S/A Credito Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDO
: Rafael Mendes de Carvalho
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000115-32.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ruthe Hirota do Rego
ADVOGADO : 306983/SP - Thiago Piva Campolino
REQDO
: Departamento Estadual de Transito de Sao Paulo
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000116-17.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REPRTATEAT : Valeria de Souza Jorge
ADVOGADO : 363806/SP - Ricardo Fatore de Arruda
REQDO
: Laercio Augusto Pereira
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000119-69.2016.8.26.0361
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E.C.A.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: K.M.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000121-39.2016.8.26.0361
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Transpascon Terraplanagem e Mão de Obras e Construções Ltda
ADVOGADO : 138527/SP - Romulo Soares de Melo
REQDA
: Sara de Assis Bibiano Farias
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1002281-93.2014.8.26.0462
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: JIMMY ANDERSON CRIVELLI - ME
ADVOGADO : 280836/SP - Sylvio Marcos Rodrigues Alkimin Barbosa
REQDO
: ITAÚ UNIBANCO S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1010990-27.2014.8.26.0007
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: P.S.O.J.
ADVOGADO : 142184/SP - Reginaldo de Oliveira Guimaraes
REQDA
: D.R.S.
ADVOGADO : 242952/SP - Carla Quintino Murakoshi
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
TUTORA

:1014094-95.2015.8.26.0361
:TUTELA E CURATELA - REMOÇÃO E DISPENSA
: A.C.S.R.
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ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
TUTELADA
: M.A.S.
VARA:6ª VARA CÍVEL

4ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO LUIZ FLORENTINO DE BARROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0321/2015
Processo 0000017-12.2015.8.26.0616 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Theodoro Matheo Ricci Diniz - Leandro
Tadeu Antonelli Diniz - Fls. 325/331: Manifestem-se as partes. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/DP), EDEN ALMEIDA SEABRA (OAB 39381/SP), CAIO FERNANDO SOUZA DA SILVA (OAB 357849/SP)
Processo 0019065-82.2011.8.26.0361/01 - Requisição de Pequeno Valor - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Daniel
dos Santos - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 1- Fls.22/24: O exequente não cumpriu integralmente a
decisão de fls.18/19. Mais 5 dias, sob pena de rejeição do pedido. 2- Intime(m)-se. - ADV: GUILHERME ROSSI JUNIOR (OAB
141670/SP)
Processo 1000025-58.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - KATIA MONTEIRO
DE MORAES - 1- Recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito, salvo no que tange à eventual confirmação de antecipação
de tutela (CPC, art.520, VII).2- Às contrarrazões.3- Em seguida, remetam-se os autos com as cautelas de estilo e nossas
homenagens ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.4- Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB
308730/SP)
Processo 1000212-37.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Daniel Gonzaga da
Encarnação Filho - - Karin Cristina da Encarnação - Irmãos Galera Transportes e Comércio de Pedra e Areia Ltda - Diante do
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para condenar o réu a pagar a indenização por danos
materiais e danos morais, na forma acima mencionada. Em vista da sucumbência parcial, porém não idêntica, condeno a parte
autora em 25% e a ré em 75% das custas e despesas processuais. Condeno a requerida, já observada a compensação (STJ,
Súmula 306), em honorários advocatícios que fixo em 6,5% do valor atualizado da condenação, tendo em vista a ordinária
complexidade da demanda. Ponho fim ao processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo
Civil. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI (OAB 246861/SP), SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB
204725/SP)
Processo 1000212-37.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Daniel Gonzaga da
Encarnação Filho e outro - Irmãos Galera Transportes e Comércio de Pedra e Areia Ltda - Certifico e dou fé que para o caso
de Apelação o valor do preparo é de R$ 6.220,000 (VALOR SINGELO), devendo ser recolhido o valor de R$ 7.692,21 (VALOR
CORRIGIDO), mediante Guia de Arrecadação DARE-SP, Código 230-6, salvo se dispensado do recolhimento - art. 511 e § 1º, do
C.P.C. Nada Mais. - ADV: SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB 204725/SP), FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI
(OAB 246861/SP)
Processo 1000420-84.2014.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - M.S. PUTTINATO EPP Elaene Cristina Piazza Real Vicentini - 1- Fls.13/15: Anote-se a renúncia. 2- Ante o decurso de prazo para pagamento, manifestese a exequente em termos de prosseguimento. 3- Intime(m)-se. - ADV: VIVIAN MARCONDES VILAR (OAB 176052/SP)
Processo 1000442-79.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação dos Proprietários em Bella
Citta Villagio II - Luis Carlos Rodrigues - Vistos. 1 - Anote-se o Cumprimento de Sentença no sistema SAJ, prosseguindo-se em
incidente em apartado. 2 - Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo
que foi constrito o módico valor de R$3,22, montante desbloqueado (CPC, art. 659, § 2º). Assim, manifeste-se a exeqüente em
termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/
SP), OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)
Processo 1000442-79.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Associação dos Proprietários em Bella
Citta Villagio II - Luis Carlos Rodrigues - * Instaurado o incidente de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, as petições relacionadas
ao mesmo deverão ser direcionadas corretamente. - ADV: PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), OTÁVIO JORGE
ASSEF (OAB 221714/SP)
Processo 1000454-59.2014.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1000454-59.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO MOGI SHOPPING CENTER - - BROOKFIELD
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - IARA PATRICIA RICCI JESUS - ME - 1- Fls. 63/65: fica deferido o pedido, desde que
indicado o local onde deve ser cumprida a obrigação, expedindo-se mandado para transferência à conta vinculada ao Juízo. 2Intime(m)-se. - ADV: ALDA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 144916/SP), VAGNER AUGUSTO DEZUANI (OAB 142024/
SP)
Processo 1000533-04.2015.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1000533-04.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Indenização por Dano Moral - Banco Santander - - Procred Recuperaçoes de Crédito Ltda - Ricardo Padua da Costa - 1- Fls.13/14:
Ante o requerimento de nova intimação para pagemento, fica o executado intimado ao pagamento do valor de R$1.265,45, em
15 dias. Decorrido, novamente inerte, defiro o pedido de penhora, devendo o exequente providenciar o recolhimento das custas
pertinentes. 2- Intime(m)-se. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ALCIDES GABRIEL DA SILVA (OAB
94935/SP), DIEGO ALVES DO NASCIMENTO (OAB 263376/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN)
Processo 1000748-77.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL
RUBI BLOCO 2 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Vistos. Autos
baixados. Cumpra-se v. Acórdão. Nada sendo requerido em 5 dias, ao arquivo, nada impedindo seu desarquivamento em caso
de mudança de fortuna no prazo de 5 anos (art. 12, Lei 1.060/50). Intime-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/
SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)
Processo 1000764-02.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A
- POLEN INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME - - UILIBALDO DA CUNHA LEAL - - REGIANE
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BRITO MALDONADO - Ao exequente: no aguardo pelo prazo de 05 dias. - ADV: MARLENE ALVARES DA COSTA (OAB 26910/
SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), CICERO NOBRE CASTELLO (OAB 71140/SP), LUCIANA ALVARES DA COSTA
(OAB 183889/SP)
Processo 1000776-45.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - POLIMIX CONCRETO LTDA - ECC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA - Vistos. 1 - Manifeste-se a exequente os endereços informados pelo INFOJUD,
nos extratos que seguem, indicando logradouros não diligenciados e, desde já, recolhendo as custas do meirinho. 2 - Sem
prejuízo, adite-se o mandado para o endereço indicado às fls. 82/83. Intime-se. - ADV: FLÁVIA LOBATO DA SILVA (OAB 300307/
SP), LUIS EDUARDO PANTOLFI DE SOUZA (OAB 205379/SP)
Processo 1000826-08.2014.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução ORGANIZAÇÃO MOGIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA. - Ana Paula Hiromi Maekawa Maeda - * FLS. 21/43:
Manifeste-se a exequente. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP), TAMIRES LOPES PINHEIRO DE
OLIVEIRA (OAB 306970/SP), KLEBER DE OLIVEIRA (OAB 307316/SP), HEITOR CARVALHO SILVA (OAB 310936/SP)
Processo 1000841-40.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Fimatec
Engenharia e Construçao Ltda - - Pedro Cesar Alves Fioresi - Ao autor: ciência de que deverá regularizar sua representação
processual. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 1000972-49.2014.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Teresa Rosa da Silva - Jose Rosa da Silva
Filho - - José Paulo da Silva - Valquiria Feliciano de Siqueira - 1 Cartorio de Registro de Imoveis e Anexos de Mogi das Cruzes
- Eduardo Bento dos Santos - - Plínio Damásio - - Dionísio Gonçalo do Nascimento - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
- - ‘Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Fazenda Pública Federal (Advocacia Geral da União) - Páginas 120/125 Informação prestada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES: Ciência ao autor. - ADV: ISABEL CAROLINE
BARBOSA NOGUEIRA (OAB 317884/SP)
Processo 1001003-69.2014.8.26.0361 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Gilson Brasil Pereira - Divena Automoveis LTDA - Mariano Fleming Câmara Neto - 1- Fls.262/266: Ciente. Anote-se a concessão
da justiça gratuita dada ao embargante pelo E. TJ/SP. 2- Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas comunicações.
3- Intime(m)-se. - ADV: MARCOS JOSÉ MADRID FILHO (OAB 289125/SP), MARCIO CEZAR JANJACOMO (OAB 86438/SP),
WELLINGTON ANTONIO MADRID (OAB 45426/SP), LILIANE DE ANDRADE (OAB 164214/SP)
Processo 1001353-57.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Janilson Alves Corredera
- MATUSALEM FERREIRA DA SILVA JUNIOR e outro - * FLS. 85: Ciência. - ADV: RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA (OAB
226332/SP)
Processo 1001463-90.2013.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Organização Mogiana de
Educação e Cultura S/S Ltda OMEC - Bruno Rosati Feitosa do Vale - Vistos. Efetivada diligência perante a Receita Federal,
verifica-se pelos extratos anexos que o executado não apresentou declaração de bens. Assim, manifeste-se a exequente em
termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/
SP), MARCELI DOS SANTOS SILVA. (OAB 307337/SP)
Processo 1001535-09.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.A.S. - A.L.L. - Vistos.
1 - Apresente o exequente o valor atualizado de seu crédito (CPC, art. 614, inc. II). 2 - Sem prejuízo, manifeste-se sobre os
dados informados pelo INFOJUD, cujos extratos encontram-se arquivados em cartório, observando-se que há dois homônimos.
Intime-se. - ADV: DOURIVAL ANDRADE RODRIGUES (OAB 165556/SP)
Processo 1001543-83.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A Ozias Ubaldo de Souza - Vistos. Homologo o pedido de desistência da ação, e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo,
sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida. Custas
pelo autor. Defiro, desde já, o desbloqueio do veículo indicado na inicial, caso tenha ocorrido o bloqueio por determinação
deste Juízo. Diante da preclusão lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão. Certifique-se o trânsito em julgado,
arquivando-se os autos, em seguida. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA
LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)
Processo 1001602-08.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Cicero
Osvaldo da Silva - ME e outro - * FLS. 108/111: Ciência. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 1001728-24.2015.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Sustação de Protesto - Hesa 43 Investimentos
Imobiliários Ltda. - Pradix Construções Ltda Me - Vistos. Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema BACENJUD,
verifica-se pelo extrato anexo que valor algum foi constrito. Assim, manifeste-se a exeqüente em termos de prosseguimento. No
silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: FABIANE LIMA DE QUEIROZ (OAB 188086/SP)
Processo 1001868-92.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.K.M. - G.K.M. - S.R.O.S. - Fls. 91: no aguardo pelo prazo solicitado. - ADV: JOAQUIM RODRIGUES GUIMARAES (OAB 65979/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1001886-50.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - T.S. - J.S. - 1Fls.166: Esclareça o patrono seu pedido, uma vez que os autos não estão findos. 2- Intime-se novamente a Defensoria para
manifestar-se em termos de prosseguimento. Caso novamente inerte, concluir-se-á que o crédito fora satisfeito e os autos virão
conclusos para extinção (art.794, I, do CPC. 3- Intime(m)-se.(Ciência ao MP) - ADV: FRANCISCO BORSOIS (OAB 25737/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1001972-50.2015.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - Luis Carlos Gabriel - Silvia Gabriel - - Kelly
Aparecida Gabriel de Lima - - Claudinei Domingues de Lima - - Lucineia Aparecida Gabriel - - Valdir de Macedo - - Claudete
Gabriel de Souza Rodrigues - - Antonio Aparecido de Souza Rodrigues - - Vanderlei da Silveira Lima - - Jose Pedro Gabriel
- - Sonia Maria da Silva Gabriel - - Silvio Carlos Gabriel - - Maria Aparecida da Silva Gabriel - - Maria Aparecida Gabriel Lima Vistos. 1- Fls.97: Abra-se novas vistas à FESP. Anoto que as informações prestadas já estavam nos autos, numa rápida leitura
poderiam ter sido identificadas pela Fazenda, não é plausível em processos digitais, que visam a celeridade processual, a
Fazenda manifestar-se de forma genérica, quando as informações já estão nos autos. Manifestações genéricas serão decididas
de forma genérica, sendo presumida em favor do interessado. 2- Intime(m)-se. - ADV: RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR
(OAB 177379/SP)
Processo 1002043-86.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SEHEILEN
NOGUEIRA TOYAMA - CASA BELLA MOGI COZINHAS LTDA. - ME - - MÓVEIS CARRARO LTDA - - DJALMA LUIZ DE ALMEIDA
- - WALLISON RODRIGUES FERREIRA - 1- Fls.166/170: Agravo retido interposto. Manifeste-se a parte contrária em 10
dias (art.523, §2º, CPC). 2- Fls.171/173: Manifeste-se a exequente quanto a impugnação ofertada. 3- Intime(m)-se. - ADV:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), TATIANE CRISTINA DORNELAS ALKIMIN (OAB
283831/SP), SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP), MARCELO BENTO DE OLIVEIRA (OAB
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159137/SP)
Processo 1002159-92.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - SUELI DA SILVA MERCEPARTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA e outro - Vistos. 1- Deve a requerente cumprir a determinação de fls.93 (recolher
diligência do Sr. Oficial de Justiça) em 5 dias. Novamente inerte, cumpra-se art.267, §1º, do CPC. 2- Intime(m)-se. - ADV: MARIA
JOSE CINTA (OAB 103488/SP)
Processo 1002416-54.2013.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Ato / Negócio Jurídico - Mickaela Cardoso Martinez
Smith - - Angela Maria Souza Cardoso - - Riviera Pharma Ltda - Autora - Retirar as guias. - ADV: MARIANA PEREIRA FERNANDES
PITON (OAB 208804/SP), ANA CECILIA H DA C F DA SILVA (OAB 113449/SP)
Processo 1002423-75.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Paloma Aparecida Fontes
- Empreendimento Mogi 33 Ltda - - Dicalp Comercial e Construtora Ltda - - Lps Eduardo Consultoria de Imóveios S/A - Fls.
91/131 e 159/186: manifeste-se a autora em réplica. - ADV: RAFAEL TORO DOS SANTOS (OAB 277329/SP), FRANCISCO
SOARES LUNA (OAB 94021/SP), ULISSES PENACHIO (OAB 174064/SP), SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL (OAB
286761/SP), HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP)
Processo 1002443-66.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.P.B.P. - - M.S.P.S. - W.N.S. - Páginas 88:
Ciência às partes. (Entrevista agendada no Setor Técnico de Serviço Social deste Fórum, no dia 22/03/2016 às 9h, devendo
comparecer a criança/adolescente acompanhada dos genitores) - ADV: LUIDI CAMARGO SANTANA (OAB 265387/SP), LUIZ
DUARTE SANTANA (OAB 152411/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1002615-08.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Joseli Cobianchi - Daniele
Sales Gonçalves - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas
partes (fls.83/85). Cobre-se, com urgência, devolução do mandado, sem cumprimento. Nos termos do artigo 792 do CPC,
declaro suspensa a execução, até o cumprimento integral do acordo, que deverá ser comunicado nos autos para extinção
definitiva do feito. Diante da preclusão lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de
imediato, arquivando-se os autos. P.R.I. - ADV: MAGDA FELIPPE LIBRELON (OAB 189607/SP)
Processo 1002616-90.2015.8.26.0361 (apensado ao processo 1006966-58.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Defeito,
nulidade ou anulação - S.M. - U.C.A. - - A.S.F.C. - - D.L.N. - - A.C.F.I. - Determino ao órgão de trânsito abaixo mencionado
providências para informar a este Juízo sobre eventual existência de veículo(s) registrado(s) em nome de Diogo Lazaro
Nolasco, CPF: 300.575.288-70, RG: 27156533. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, que deverá ser
encaminhado pela autora. Intimem-se. - ADV: DELFINO OLIVEIRA MELO (OAB 345413/SP), CLÁUDIA HIROMI GOTO (OAB
256396/SP), ROSELI APARECIDA DE CAMPOS BERALDO (OAB 168263/SP), MARCELO ANTUNES BATISTA (OAB 98531/
SP)
Processo 1002647-13.2015.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Expropriação de Bens - Minamoto Empreendimentos
e Participações Ltda - Juceli Alves dos Santos - Vistos. Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema BACENJUD,
verifica-se pelo extrato anexo que valor algum foi constrito. Assim, manifeste-se a exeqüente em termos de prosseguimento.
No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: LUIS FERNANDO ALVES RODRIGUES (OAB 170956/SP), JACKELINE
COSTA BARROS (OAB 152212/SP), HILDEBRANDO DE ANDRADE (OAB 152606/SP)
Processo 1002775-67.2014.8.26.0361 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - RONY EDSON
CAVALINI CALLEGARI - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - 1- Fls.412/417: Ciente do v. Acórdão que negou
provimento ao AI. Certifique-se o trânsito em julgado, devendo a exequente manifestar-se em termos de prosseguimento. 2Intime(m)-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO (OAB 316794/
SP)
Processo 1003004-61.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - JOSÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
- AMAURI ANTUNES e outro - Vistos. 1- Recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito, salvo no que tange à eventual
confirmação de antecipação de tutela (CPC, art.520, VII). 2- Às contrarrazões. 3- Em seguida, remetam-se os autos com as
cautelas de estilo e nossas homenagens ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. 4- Intime-se. - ADV: MAURO ALVES (OAB
103400/SP), FLAVIO FERREIRA MARIANO (OAB 210192/SP), JOSE DE ARAUJO (OAB 212765/SP)
Processo 1003030-88.2015.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1003030-88.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Sergio Alencar Filho - J. K. M7 Publicidade e Marketing Ltda. Me - *
O exequente deverá informar o CPF / CNPJ, a ser consultado, bem como, providenciar o recolhimento no valor de R$ 12,20
(para cada consulta a ser realizada, no respectivo CPF informado), na guia FEDTJ - código 434-1, referente a taxa prevista
na requisição de informações via BACENJUD e INFOJUD (DRF), conforme Provimento CSM 833/04 e suas alterações. - ADV:
NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP), RUBENS DONISETE
DE SOUZA (OAB 125818/SP)
Processo 1003124-70.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - Paulo Sérgio Gomes de Jesus - Vistos. 1- Fls.98: Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172,
CPC, bem como ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. 2- Intime(m)-se. - ADV: SAMUEL MOREIRA REIS DE
AZEVEDO SILVA (OAB 251859/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB
112409/SP)
Processo 1003126-06.2015.8.26.0361 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Norio Sasazawa - Olga Sasazawa
Hayashi - - Nelson Jitio Sasazawa - - Maria Yoshida - - Mitsuo Sasazawa - - Luiz Sasazawa - - Kazuyo Sasazawa Takesako Kiten Sasazawa - Fazenda do Estado de São Paulo - 1- Abra-se vistas à FESP. 2- Intime(m)-se. - ADV: CRISLENO CASSIANO
DRAGO (OAB 292718/SP)
Processo 1003151-53.2014.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1003151-53.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Prestação de Serviços - Mariane Ayumi Sako - Jose Beraldo - Jose Beraldo - 1- Fls.16/22: Manifeste-se a exequente quanto
a exceção de pré-executividade. 2- Após, conclusos. 3- Intime(m)-se. - ADV: WALDIR SOARES DA SILVA (OAB 327930/SP),
SONIA CRISTINA BERALDO (OAB 172497/SP), BARBARA BERALDO FARIA (OAB 185170/SP), JOSE BERALDO (OAB 64060/
SP)
Processo 1003169-74.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO
S/A - FABIO DE ANDRADE VANCINI - Vistos. 1 - Observo que o executado não cumpriu o acordo celebrado às fls. 43/45
e compareceu espontaneamente aos autos. Citado, portanto (CPC, art. 214, § 1º). 2- Efetivada ordem de penhora on-line
perante o sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que valor algum foi constrito. Assim, manifeste-se o exeqüente em
termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: SIMONE MARQUES NERIS (OAB 232855/SP),
EDLAINE APARECIDA CHIAPPO (OAB 212139/SP), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)
Processo 1003378-16.2015.8.26.0003 - Interdição - Família - E.C.Z.S. - - N.A.Z.S. - - J.C.Z.S. - - P.H.Z.S. - P.S.S. C.E.E.R.A.P.C. - 1- Fls.84: Ciente, devendo a serventia verificar, conforme decisão de fls.75, a situação/ localização do réu
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antes da audiência. 2- Cumpra a serventia, com urgência fls.75, parte final, bem como regularize os autos incluindo-o na
fila “aguardando audiência”, bem como certificando se está devidamente incluída na pauta de audiência (digital e na física).
2-Intime(m)-se. - ADV: EDVAL PEDROSO TEIXEIRA (OAB 212528/SP)
Processo 1003516-10.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - LEONARDO DE ALCANTARA BARROS - Fls.
113/114: No aguardo pelo prazo solicitado (20 dias). - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), RODRIGO
FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP), GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP), JAYME FERREIRA DA
FONSECA NETO (OAB 270628/SP)
Processo 1003590-30.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cristiane Aline Casanova - Casa Nossa
Mogi das Cruzes Empreendimentos Imobiliários S.a. - Os embargos de declaração são destinados a mero aperfeiçoamento na
forma de expressão do julgado, sem a menor possibilidade de alterar-lhe o conteúdo. Neles, “não se pede que se redecida,
pede-se que se reexprima” (Pontes de Miranda). A doutrina e a jurisprudência, excepcionalmente, admitem o uso de embargos
de declaração com efeito infringente do julgado, em casos de manifesto o equívoco do julgador e desde que não exista previsão
legal de outro recurso para a correção do erro (erro de julgamento ou no exame dos autos). No caso, no entanto, não se
está diante de tal situação excepcional, tendo em vista que a autora afirmou na inicial que a quantia reclamada por ela fora
objeto de distrato, porém até hoje não fora devolvida. A sentença, expressamente, às fls. 75, em seu 2º §, dispõe que a parte
conta com título executivo para exigir o cumprimento, bastando dar início à execução. Ou seja, sequer há interesse quanto a
esse ponto. É admissível que o julgamento não se dê com respeito à valoração da prova, à Lei, à jurisprudência. No entanto,
tais fatos não caracterizam contradição, omissão ou obscuridade. Na verdade, os presentes embargos se reduzem a um ato
inútil à declaração ou defesa do direito (CPC, art. 14, IV), visto que o que deduzido naqueles deveria ser feito em recurso
de apelação, de maneira que, ao assim agir, o embargante provocou incidente manifestamente infundado e interpôs recurso
com intuito meramente protelatório. Na verdade, a utilização de embargos fora das hipóteses legais apenas conturba ainda
mais a atividade jurisdicional, tomando tempo importante para apreciação de questões verdadeiramente pertinentes. Anote-se
que, felizmente, nosso C. STF vem reiteradamente aplicando a penalidade para caso de embargos com conteúdo infringente.
Nesse sentido: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Anistia. Art. 8º do ADCT. Extensão.
Promoções e indenizações pertinentes a carreiras de servidores públicos e empregados. Precedentes. 3. Confisco decorrente
de sanção pela prática de enriquecimento ilícito. Pedido de restituição de bens confiscados. Impossibilidade. Inaplicabilidade
do art. 8º do ADCT. 4. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. Tese que objetiva a concessão
de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Mero inconformismo. Precedentes. Embargos protelatórios. Imposição de
multa. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 368090 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo
Civil. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Aplicação da multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a verificação do manifesto caráter protelatório dos embargos declaratórios.
IV - Embargos de declaração não conhecidos (RE 582258 AgR-AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira Turma, julgado em 19/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 09-08-2012 PUBLIC 10-08-2012). Diante
do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Condeno o(s) embargante(s), nos termos do parágrafo único do art. 538
do CPC, em multa que fixo em 1% sobre o valor da causa. Intimem-se. - ADV: LOURDES RABIÇO CIATTI ROZA (OAB 171249/
SP), TACITO BARBOSA COELHO MONTEIRO FILHO (OAB 65812/SP)
Processo 1003761-21.2014.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1003761-21.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Flora - Ministério Público - Benedito Luiz Correa - Aguarde-se a decisão definitiva do recurso interposto, conforme pleiteado
pelo exequente. Intimem-se. - ADV: FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP), CARLOS EDUARDO DA SILVA ANAPURUS
(OAB 109243/RJ)
Processo 1003774-83.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Jonatas Souza Rodrigues - Vistos. Efetivada ordem de penhora on-line perante o
sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que foi constrito o módico valor de R$10,82. Assim, manifeste-se a exeqüente
em termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO
(OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 1003784-30.2015.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.P. - T.K.L.P. - Fls. 223/224: ciência às partes
(Entrevista no Setor de Psicologia agendada para dia 22/03/2016, às 11 horas, devendo a requerida comparecer acompanhada
da criança). - ADV: LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), LUIZ SERGIO MARRANO (OAB 44160/SP), MIRTES SANTIAGO
B KISS (OAB 56325/SP), FERNANDO LUIZ DA SILVA (OAB 175281/SP)
Processo 1003918-91.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - MARCOS RAMOS - REAL
COMPANY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME - Mantenho a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Prestei informações ao Relator. Intimem-se. - ADV: SANDRA TEMPORINI SILVA (OAB 148936/SP), WALDENOR
ESTELLA CAETANO (OAB 300588/SP), LUIZ EDUARDO DA SILVA (OAB 67425/SP)
Processo 1004033-78.2015.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Kenji Kawano
- Jairo Hermann - - Geralda Rabelo Gonçalves Hermann - Nelson Bettoi Batalha Neto - 1- Não vejo intimação das partes sobre
o laudo pericial, não obstante a manifestação do autor às fls.158/159. Assim, fica o requerido intimado para manifestação em
10 dias. 2- Fls.160: Defiro expedição de guia de levantamento em favor do perito. 3- Intime(m)-se. - ADV: VICTOR ATHIE (OAB
110111/SP), ARNOVALDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 169998/SP)
Processo 1004194-59.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MULTIPLO - RUBENS AKIYOSHI ISHIMOTO - ME e outro - Vistos. 1 - Manifeste-se o exeqüente sobre as declarações
de renda que se encontram arquivadas em pasta própria no cartório (Pasta A/2015 - doc. 19). Observo que para o exercício
de 2014 não foi declarada renda pela pessoa jurídica executada. No mais, manifeste-se também, informando se os endereços
informados pelo INFOJUD, nos extratos que seguem, foram diligenciados. 2 - Infrutíferas, prossiga-se, observado o edital de fls.
175. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 1004373-22.2015.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Casamento - K.G.G. - W.G. - Passo ao julgamento no estado em
que se encontra o processo (CPC, art. 329). O processo não pode se constituir ou desenvolver, sem que existam determinados
fatos necessários para isso. São os pressupostos de sua constituição ou de desenvolvimento válido e regular. Os pressupostos
processuais são de duas naturezas: pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. São pressupostos subjetivos os sujeitos
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da relação processual, ou seja, as partes e o juiz. Alguns referem, quanto ao juiz, a que ele seja capaz, imparcial e esteja
provido de jurisdição e competência. No que toca às partes, elas devem ser capazes de estar em juízo e nele postular por
intermédio de advogado. São pressupostos objetivos intrínsecos aqueles que dizem respeito à regularidade dos atos praticados
no processo, que deverão estar de acordo com as disposições legais que os regulam. Pressupostos objetivos extrínsecos são
os que dizem respeito à própria formação da relação processual e se referem à necessidade de não existirem impedimentos
legais ao ajuizamento da demanda. Estes impedimentos são de natureza as mais diversas, dentre os quais o pagamento das
custas. No caso, foi indeferido o pedido de gratuidade, determinando à autora o recolhimento das custas. Não houve preparo,
estando os autos aguardando por mais de 30 dias providências neste sentido. Por se tratar de pressuposto processual, não
cabe conduta pessoal da parte para impulso. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, IV, c.c. art. 257, ambos do CPC. Custas pela autora, que deverá recolher em 5 dias, sob pena de inscrição
na dívida ativa.. - ADV: IVAN FERNANDES DOS SANTOS (OAB 210995/SP)
Processo 1004373-22.2015.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Casamento - K.G.G. - W.G. - Em caso de recurso, ficam as
partes intimadas de que o valor do preparo é de R$ 500,00 (valor singelo), devendo ser recolhido o valor de R$ 529,15 (valor
corrigido). - ADV: IVAN FERNANDES DOS SANTOS (OAB 210995/SP)
Processo 1004439-02.2015.8.26.0361 - Monitória - Compra e Venda - Francisco de Paula Mocelin Leitão - Maria Heloíza
Magalhães Bastos e outro - Vistos. 1- Fls.58/59: Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, CPC. Desentranhe-se e adite-se o
mandado. 2- Intime(m)-se. - ADV: JOSE BERALDO (OAB 64060/SP)
Processo 1004439-02.2015.8.26.0361 - Monitória - Compra e Venda - Francisco de Paula Mocelin Leitão - Maria Heloíza
Magalhães Bastos e outro - * O autor deverá providenciar o depósito no valor necessário, da diligência do Sr. Oficial de Justiça,
para aditamento do mandado. - ADV: JOSE BERALDO (OAB 64060/SP)
Processo 1004764-74.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - Valdirene Maria da Silva - R.H.S. - 1- Está
demanda se processou de forma inadequada. De fato, conforme decorre da inicial o menor não tem genitora viva ou genitor
conhecido. Ou seja, não está sob o poder familiar. Assim, não há de se falar em mera concessão de guarda, a qual, como se
sabe, tem por fim regularizar situação de fato em procedimentos de tutela e adoção ou, excepcionalmente, suprir falta eventual
dos pais (ECA, art. 33, §§ 1º e 2º). Ou seja, não se concede guarda ad eternum. O caso, portanto, ao menos em relação à parte
requerente, avó, revela concessão de tutela (CC, art. 1.728, I). Portanto, em que pese o atual estágio da demanda, em razão
da prevalência dos interesses do menor, determino à parte requerente emende sua inicial para adequação do pedido, em 10
dias, sob pena de não o fazendo, reconhecer estado de omissão e risco ao menor, remetendo os autos à Vara da Infância Local
(ECA, art. 148, parágrafo único). Por outro lado, em casos como o presente (ausência de poder familiar) não há necessidade de
nomeação de curador especial, o qual, aliás, acaba por praticar ato meramente formal (negativa geral), sem qualquer influência
prática para a solução do requerimento. Aliás, até mesmo sem necessidade de Advogado poderia ser feito o pedido (ECA, art.
166). Assim, destituo a curadoria especial. Fixo honorários em 100% da tabela DPE/OAB devida à espécie. 2- Intime(m)-se. ADV: MAURÍCIO LOPES DA SILVA (OAB 259879/SP), GILSON ROBERTO NOBREGA (OAB 80946/SP)
Processo 1004930-43.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - CBR DISTRIBUIDORA DE REFEIÇÕES
LTDA - SAMED - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E HOSPITALAR S.A - Vistos. 1- Autos baixados.
Cumpra-se v. Acórdão. Requeira o exequente em termos de prosseguimento. 2- Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo.
3- Intime-se. - ADV: ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), LEANDRO
AUGUSTO MARRANO (OAB 208120/SP), NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP)
Processo 1004979-21.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - MARCOS FERNANDES CALTABIANO NORTE MOTOS LTDA - - BMW DO BRASIL LTDA - ALEXANDRE DE MOURA - 1- Fls. 383/384: manifestem-se
as partes, em 10 dias, providenciando o necessário (requerimento do perito) ou justifique a impossibilidade de o fazer, sendo
que a omissão injustificada será interpretada contrariamente ao omitente. 2- Intime(m)-se. - ADV: LEONARDO RIPAMONTI
(OAB 325707/SP), DENISE DE CASSIA ZILIO (OAB 90949/SP), DONALD DONADIO DOMINGUES (OAB 250808/SP), FABÍOLA
MEIRA DE ALMEIDA SANTOS (OAB 184674/SP)
Processo 1005050-86.2014.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Elizabeth Pereira dos Santos - Silvio
Damasio - - Clara de Godoy Damasio - - Decio Damasio - - Maria do Carmo Damasio de Moraes Carvalho - - João Baptista de
Moraes Carvalho - - Manuel de Carvalho Damasio - - Aline de Carvalho Damasio - - Humberto Damasio - - Jose Damasio - - Plinio
Damasio - - Maria Jose Damasio - - Cid Carvalho Damasio - - Altino Carvalho Damasio - - Angelo Moreira - - Maria José Damásio
de Carvalho - Jose Satiro da Silva Filho - - Antonio de Siqueira Franco Damasio - - Adelino Rodrigues do Nascimento - Município
de Mogi das Cruzes - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Fazenda Pública Federal - Procurador Seccional da União
em São Paulo - Vistos. Manifeste-se a requerente sobre os inúmeros endereços informados pelo BACENJUD e INFOJUD, nos
extratos que seguem, pleiteando o necessário ao prosseguimento da ação. Intime-se. - ADV: ISABEL CAROLINE BARBOSA
NOGUEIRA (OAB 317884/SP), FRANCISCO JOSE WITZEL (OAB 20199/SP)
Processo 1005160-51.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.H.D.F. - D.C.A. - A.B.A.F. - Páginas 139:
Ciência às partes. (Entrevista no Setor Técnico do Serviço Social deste Fórum: Dia 09/03/2016 13h requerente; Dia 09/03/2016
13h30 requerida acompanhada da criança em tela.) - ADV: ANDREA SANCHEZ MARTINS (OAB 225586/SP), LUIZ ANTONIO
GUIMARÃES DE PAIVA (OAB 168259/SP)
Processo 1005318-09.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A Richard Misael dos Santos - Ao exequente, para que deposite o valor necessário à diligência junto ao sistema Bacenjud, sendo
o valor multiplicado por CPF/CNPJ a ser consultado. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), NATALIA EMY
ISHIHARA LUNGHINI (OAB 314863/SP)
Processo 1005426-38.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Edificio Firenze Jane Maris Pinto Mendonça - Vistos. 1 - Anote-se o Cumprimento de Sentença no sistema SAJ, prosseguindo-se em incidente
em apartado. 2 - Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que foi
constrito o valor de R$1.362,58. 3 - Aguarde-se pelo prazo do § 1º, do art. 475-J, do CPC, eventual impugnação, observandose que a executada deu-se por citada (fls. 55/58). Decorrido, na inércia, expeça-se guia em favor do exequente. No mais,
manifeste-se o exeqüente em termos de prosseguimento, quanto ao saldo remanescente. Intime-se. - ADV: LIVIA BATISTA
COELHO (OAB 277270/SP)
Processo 1005426-38.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Edificio Firenze Jane Maris Pinto Mendonça - * Instaurado o incidente de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, as petições relacionadas ao mesmo
deverão ser direcionadas corretamente. - ADV: LIVIA BATISTA COELHO (OAB 277270/SP)
Processo 1005534-04.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A. - Suave - Paper Artefatos de Conversão de Papel Eireli - - Viviane Martins Dall Oglio - 1- Fls.157/158: Esclareça
o exequente os nomes informados para pesquisa, pois estranhos à presente. Uma vez corrigida tal falha, defiro expedição de
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ofício ao Ciretran para pesquisa de veículos em nome dos executados. 2- Intime(m)-se. - ADV: ENELSON JOAZEIRO PRADO
(OAB 167870/SP), RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP), PAULA REGINA DE AGOSTINHO SCARPELLI PRADO
(OAB 129544/SP)
Processo 1005915-46.2013.8.26.0361 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Transefee Transporte de
Carga LTDA ME e outro - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Itaú Unibanco S/A., para que no PRAZO de 48 horas dê andamento
ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o
presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP),
EDIMARA DE AVILA BASTOS (OAB 316722/SP)
Processo 1006068-11.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Jordans Rocha de Oliveira
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - 1- Feito sentenciado, nada a deliberar. 2- Após o trânsito em
julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 3- Intime(m)-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP),
GABRIELLA BARBOSA (OAB 287035/SP)
Processo 1006142-02.2014.8.26.0361 - Monitória - Duplicata - Calçados Vicenza Ltda - A.L.V. Cabral - ME - - Andrea Luciane
Vieira Cabral - Vistos. Manifeste-se a exeqüente sobre as declarações de renda que se encontram arquivadas em pasta própria
no cartório (Pasta A/2015 - doc. 18). Observo que a pessoa jurídica executada não apresentou declaração em 2014, conforme
extrato que segue. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: HERIVELTO PAIVA (OAB 40212RS)
Processo 1006373-92.2015.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.U.A. - J.J.A. - Foi designada Audiência de Tentativa
de Conciliação para o dia 06/04/2016 às 13:00h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro
de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av.
Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem
comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP)
Processo 1006405-68.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - HESA 14 - INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - Autora - Providenciar a impressão da Decisão Carta Precatória, instruí-la devidamente e comprovar
(digitalmente) nos autos a sua distribuição. - ADV: JULIO NICOLAU FILHO (OAB 105694/SP), LARISSA PIMENTEL LILLA
MOFAREJ (OAB 268433/SP), KATIA ALESSANDRA MARSULO SOARES (OAB 163617/SP)
Processo 1006484-76.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Moradinha Serviços Ltda - Cinthia
de Paula Marques Ioshifusa - - Caio Willian Ioshifusa - Ao autor manifeste-se ante a certidão de transito em julgado.* - ADV:
CAROLINE APARECIDA CRUZ ENGELENDER (OAB 245992/SP)
Processo 1006535-24.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - CESAR TIUZZI - AUREA A
CARDOSO BASTOS VIDRAÇARIA ME - arquivado com click equivocado - ADV: EDISON VANDER PORCINO DE OLIVEIRA
(OAB 200420/SP), ANTONIO JOAO DE CAMPOS (OAB 312025/SP)
Processo 1006535-24.2014.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - CESAR
TIUZZI - AUREA A CARDOSO BASTOS VIDRAÇARIA ME - Vistos. Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema
BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que valor algum foi constrito. Assim, manifeste-se o exeqüente em termos de
prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ANTONIO JOAO DE CAMPOS (OAB 312025/SP), EDISON
VANDER PORCINO DE OLIVEIRA (OAB 200420/SP)
Processo 1006559-18.2015.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Absoluta - Projetos e Administração Ltda. - Panificadora Big Pão Mogi Ltda-epp e outros - Vistos. 1- Ante o trânsito em julgado,
manifeste-se a credora em termos de prosseguimento. 2- Caso inerte, aguarde-se provocação em arquivo. 3- Intime(m)-se. ADV: MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP), RAFAELA EGERT CAMPOS (OAB 347905/SP)
Processo 1006666-62.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R.M.S. - E.S. - *
FLS. 66/67: Manifeste-se a exequente. - ADV: REBECCA DA SILVA LAGO (OAB 352499/SP), SONIA CRISTINA DE SOUZA
ALMEIDA (OAB 194278/SP)
Processo 1006882-91.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - ALEXANDRO GONÇALVES CRUZ
- HDI SEGUROS S/A - - JOÃO MORO - Alexandre de Moura - 1- Ante a certidão retro, intime-se o perito para entrega do
laudo em 5 dias, bem como justifique o não cumprimento dentro do prazo prorrogado. 2- Intime(m)-se. - ADV: VICTOR HUGO
BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP), GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/SP), MARIA HELENA GURGEL
PRADO (OAB 75401/SP), ANDRE LUIZ DE MELLO (OAB 136192/SP)
Processo 1006885-75.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associação dos Proprietários Em Residencial
Rubi - Laura Luiza Souza Barros - 1- Ante a certidão retro, de inércia da requerente, não vindo notícias de cumprimento integral
do acordo em 5 dias, os autos virão conclusos para extinção por satisfação da obrigação (art.794, I, do CPC). 2- Intime(m)-se. ADV: JOÃO BRAGANTINI MACHADO (OAB 290594/SP)
Processo 1006927-95.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.V.S. - O.A.S.
- Vistos. 1- Fls.100: Certifique a serventia se as pesquisas de praxe para pesquisa de endereço da requerida foram realizadas.
Caso negativo, fica desde já determinada referidas pesquisas (bacenjud e infojud), intimando-se o requerente ao recolhimento
das custas pertinentes. Encontrando-se novos endereços, caso as diligências restem infrutíferas, fica desde já deferida a citação
por edital. Caso positivo, defiro a citação por edital, expedindo-se o necessário. Prazo 20 dias. 2- Intime-se.(Ciência ao MP) ADV: MAGDA MARIA DA COSTA (OAB 190271/SP)
Processo 1006927-95.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.V.S. - O.A.S.
- Páginas 102 - Certidão de Cartório: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito. - ADV: MAGDA MARIA DA
COSTA (OAB 190271/SP)
Processo 1007011-96.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Pagamento - RODOLFO ABBONDANZA - - NICEA
BARREIROS ABBONDANZA - GUSTAVO ZOBARAN LAFUENTE DE ARAÚJO - Rodolfo Barreiros Abbondanza - Iolanda
Mercandale - Fls. 419/477: Ciência aos autores (Ofício do Banco do Brasil). - ADV: SANDRA APARECIDA MONTEIRO (OAB
217419/SP), MARCELO ANTUNES BATISTA (OAB 98531/SP), DELFINO OLIVEIRA MELO (OAB 345413/SP)
Processo 1007180-83.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.G.V. - M.V.J.
- D.P.O. - F.J.G.L.C. - Fábio José Gomes Leme Cavalheiro - Vistos. 1- Fls.593/618: Ciente. Mantenho a decisão agravada
por seus próprios fundamentos. 2- Aguarde-se julgamento do AI, pois eventual decisão poderá modificar a decisão que não
conheceu dos embargos uma vez que não foram devidamente distribuídos. 3- Fls.619: Ciência as partes quanto a notícia de que
o veículo encontra-se devidamente depositado com o arrematante, que deverá aguardar, conforme item 2, ficando suspensa
qualquer ordem de expedição de carta de arrematação ou guia de levantamento. 4- Fls.621/624: Ante a anuência da exequente
em receber o saldo remanescente nos termos do art.745-A, do CPC, expeça-se guia de levantamento dos depósitos efetivados
pelo executado (fls.571 e 573), devendo o executado comprovar o pagamento das demais parcelas, observando-se o cálculo
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apresentado pela exequente. 5- Intime(m)-se. - ADV: ROSELI OBLASSER KOHLEMANN (OAB 75735/SP), EVANDRO MOURA
DE SIQUEIRA (OAB 266707/SP), SIMARI APARECIDA BERNARDO (OAB 65474/SP), IVELSON SALOTTO (OAB 180458/SP),
MOZART FRANCISCO MARTIN (OAB 114682/SP), FÁBIO JOSÉ GOMES LEME CAVALHEIRO (OAB 184085/SP)
Processo 1007180-83.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.G.V. - M.V.J.
- F.J.G.L.C. - Fábio José Gomes Leme Cavalheiro - Certifico que emiti Mandado(s) de Levantamento Judicial(is)-MLJ nº(s)
780/15 em favor da(o,s) Exequente, conforme imagem a seguir inserida, o(s) qual(is) será(ão) remetido(s) ao Gabinete da Vara
para assinatura do MM. Juiz de Direito, no primeiro dia útil subsequente. Fica(m) a(o,s) favorecida(o,s) intimada(o,s) a retirar
o(s) referido(s) MLJ(s) a partir do segundo dia útil subsequente a esta data. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 16 de dezembro de
2015. - ADV: ROSELI OBLASSER KOHLEMANN (OAB 75735/SP), MOZART FRANCISCO MARTIN (OAB 114682/SP), IVELSON
SALOTTO (OAB 180458/SP), EVANDRO MOURA DE SIQUEIRA (OAB 266707/SP), FÁBIO JOSÉ GOMES LEME CAVALHEIRO
(OAB 184085/SP), SIMARI APARECIDA BERNARDO (OAB 65474/SP)
Processo 1007300-92.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - FPG Otica e
Joalheria Ltda. EPP - Nelson Lopes de Oliveira - Vistos. 1 - Pelo sistema Bacen-Jud foi possível verificar o parcial cumprimento
da ordem de penhora “on line”. Por essa razão, nesta data, foi determinado, conforme relatório anexo, a transferência “on
line” do valor executado. Aguarde-se, no mais, comunicação do banco oficial quanto ao depósito da quantia executada, em
cumprimento da ordem de transferência retro aludida. 2 - Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. ADV: ALEXANDRE RODRIGUES RIGOBELO (OAB 176581/SP), JOSE EDUARDO PATRICIO LIMA (OAB 87251/SP)
Processo 1007312-72.2015.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Expropriação de Bens - Hesa 66 - Investimentos
Imobiliários Ltda - Portico Real Industria Comercio e Locação de Equipamentos Ltda - Ao exequente, manifeste-se ante o
transcurso do prazo para pagamento. - ADV: FABIANE LIMA DE QUEIROZ (OAB 188086/SP), HELIO PINTO RIBEIRO FILHO
(OAB 107957/SP), MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO (OAB 207247/SP), HÊLYE NOGUEIRA MARÇAL TEIXEIRA
(OAB 342086/SP)
Processo 1007385-44.2015.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1007385-44.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Márcio Tokunaga Utsunomiya - Luiz Sergio Marrano - Luiz Sergio Marrano - Certifico
que emiti Mandado(s) de Levantamento Judicial(is)-MLJ nº(s) 779/2015 em favor da(o,s) Exequente, conforme imagem a seguir
inserida, o(s) qual(is) será(ão) remetido(s) ao Gabinete da Vara para assinatura do MM. Juiz de Direito, no primeiro dia útil
subsequente. Fica(m) a(o,s) favorecida(o,s) intimada(o,s) a retirar o(s) referido(s) MLJ(s) a partir do segundo dia útil subsequente
a esta data. - ADV: LUIZ SERGIO MARRANO (OAB 44160/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), NELSON PEREIRA
DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), JONATHAN CONTIERE SAMPAIO (OAB 355722/SP)
Processo 1007554-65.2014.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.A.R. - M.F.A.R. - Vistos. 1- Fls.167: Sem
necessidade de conclusão. A serventia deve ler a sentença e cumprir o que já determinado. Já houve fixação de honorários por
este juízo. 2- Arquivem-se os autos, oportunamente. 3- Intime(m)-se. - ADV: IVANA XAVIER DE OLIVEIRA (OAB 287071/SP),
GILSON SENE RODRIGUES (OAB 293064/SP), RODRIGO MATEUS SANTANA PINTO SOARES (OAB 312677/SP)
Processo 1007785-92.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial e
Comercial Vila Moraes - Marccos Machado Tomonaria - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (fls.52/54). Nos termos do artigo 792 do CPC, declaro suspensa a execução, até
o cumprimento integral do acordo, que deverá ser comunicado nos autos para extinção definitiva do feito. Diante da preclusão
lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de imediato, arquivando-se os autos. P.R.I. ADV: ALAN ROSA DA SILVEIRA JUNIOR (OAB 177932/SP)
Processo 1008047-76.2013.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Expropriação de Bens - BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - Alessandro de Lima - Ao exequente, manifeste-se ante o transito transcorrido para pagamento.
- ADV: MARYKELLER DE MELLO (OAB 336677/SP), PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA (OAB 124899/SP), ALEXANDRE
ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)
Processo 1008060-41.2014.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1008060-41.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - ZILMA DINIZ CALDAS - Sul America Cia de Seguro Saude - Vistos. 1- Fls.47/50: Com
respeito ao entendimento do nobre patrono, este juízo apenas determinou que comprovasse a data que ocorreu a intimação
pessoal da executada (seja carta, mandado ou ofício), observando-se os termos da Súmula 410. Observo que nos autos
principais fora expedido ofício e cabia à exequente seu encaminhamento. Assim, informe a data que tal ofício fora devidamente
recebido ou às fls. que se encontra tal informação. 2- Intime(m)-se. - ADV: LIZANDRA DOS SANTOS ROQUE (OAB 187811/SP),
BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP)
Processo 1008256-74.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.H.K.M.S. - C.Y.S.
- Vistos. 1- Não vejo cumprimento integral do mandado de fls.58. Tornem à Central de Mandados para cumprimento no outro
endereço lá informado. 2- Intime(m)-se. - ADV: CARLOS DEMETRIO SUZANO (OAB 351074/SP)
Processo 1008312-10.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A - Maria
Madalena Herzig - Fls. 48/50: Ciência ao autor do resultado da pesquisa de endereços perante o Bacenjud. - ADV: LEDA MARIA
DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 1008364-40.2014.8.26.0361 - Renovatória de Locação - Direito de Preferência - IBI PROMOTORA DE VENDAS
LTDA - Chiang Wei Kung - - FEN YU YING - 1- Recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito, salvo no que tange à eventual
confirmação de antecipação de tutela (CPC, art.520, VII).2- Às contrarrazões.3- Em seguida, remetam-se os autos com as
cautelas de estilo e nossas homenagens ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.4- Intime-se. - ADV: NELSON PEREIRA
DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), LUCAS PATTO DE MELO E SOUSA (OAB 200231/SP)
Processo 1008503-89.2014.8.26.0361 - Monitória - Cheque - Diamante Comércio de Produtos Agrícolas LTDA. ME. - André
Luiz Zaro ME. e outros - Vistos. Manifeste-se a autora sobre os inúmeros endereços informados pelo BACENJUD, no extrato
que segue, indicando logradouros não diligenciados e, desde já, providenciando o necessário à citação. Intime-se. - ADV:
NATACHA MIEKO BRAGA (OAB 335995/SP), MARCIO ROGERIO DOS SANTOS DIAS (OAB 131627/SP), MARCELO OLIVEIRA
DOS SANTOS (OAB 278202/SP)
Processo 1008541-04.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Antonio
Carlos de Oliveira - ME - - Antonio Carlos Elias de Oliveira - Vistos. 1 - Efetivada ordem de penhora on-line perante o sistema
BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que valor algum foi constrito. 2 - Fls. 89. Oficie-se ao DETRAN requisitando
informações sobre veículos cadastrados em nome dos executados. 3 - Após ao INFOJUD. Intime-se. - ADV: MARCIO PEREZ
DE REZENDE (OAB 77460/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)
Processo 1008586-71.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO BRADESCO
S/A - Natalia Suelen Vieira da Silva Me - - Natalia Suelen Vieira da Silva - Vistos. 1 - Efetivada ordem de penhora on-line perante
o sistema BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que foi constrito módico valor, desbloqueando-se-o (CPC, 659, § 2º). 2
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Manifeste-se o exeqüente sobre as declarações de renda que se encontram arquivadas em pasta própria no cartório (Pasta
A/2015 - doc. 20). Anoto que a empresa jurídica executada não apresentou declaração para o exercício de 2014, conforme
extrato que segue. 3 - Oficie-se ao DETRAN requisitando informações sobre veículos cadastrados em nome das executadas.
Intime-se. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP), ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP)
Processo 1008601-11.2013.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Guarda - G.M.O. - - P.H.M.G. - C.P.G.J. - Vistos etc.
INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação nos
termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUIZ DUARTE SANTANA (OAB 152411/SP), LUIDI CAMARGO
SANTANA (OAB 265387/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1008601-11.2013.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Guarda - G.M.O. - - P.H.M.G. - C.P.G.J. - Fls. 217/219:
Manifestem-se as partes. - ADV: LUIZ DUARTE SANTANA (OAB 152411/SP), LUIDI CAMARGO SANTANA (OAB 265387/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1008765-39.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - NELSON
ROBERTO CAZARINE e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Providencie o exequente e o executado a retirada das guias
expedidas. - ADV: DULCINÉIA CAMPOS DA CUNHA (OAB 338853/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 1008774-35.2013.8.26.0361 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Elaine Regina Casarejo - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e outros - Vistos. 1- Fls.163: Com razão a requerente.
Certifique a serventia, o decurso de prazo do edital, abrindo-se vistas à Defensoria Pública, com fulcro no art.9º, II, do CPC.
2-Intime(m)-se. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), CLARICE FERREIRA GOMES (OAB 157396/SP)
Processo 1008830-97.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condominio Residencial Arts
Garden - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: TÂNIA CRISTINA DE LIMA PEREIRA
MIRANDA (OAB 145764/SP)
Processo 1008905-73.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos FERNANDO CESAR NORONHA GONÇALVES - BANCO DO BRASIL S/A - 1- Ante a certidão retro, reitere-se o ofício à agência
do Banco do Brasil local para que esclareça o ocorrido em dois dias, sob pena de desobediência. 2- Intime(m)-se. - ADV: ARTUR
WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP), MAURICIO MACHADO DE MELLO FILHO (OAB 338924/SP), DULCINÉIA CAMPOS DA
CUNHA (OAB 338853/SP)
Processo 1008930-65.2015.8.26.0292 - Seqüestro - Medida Cautelar - Klaus Henrique Quadrado - Nelson Warzee - Klaus
Henrique Quadrado - Vistos. 1- Não há de se falar em distribuição, de ofício. Com efeito, a competência em razão do território
para a ação presente é relativa (CPC, arts. 94, 102, 111 e 114), a qual deve ser arguida pelo réu (CPC, art. 112) e não conhecida
de ofício pelo Juiz (Súmula 33 do STJ). No caso dos autos, tratando-se da posse de semoventes, como dito, trata-se de
competência relativa. Note-se que o autor, que advoga em causa própria, tem domicílio em São Paulo e ajuizou ação na Comarca
de Jacareí, onde estão os semoventes que busca. Observo, ainda, que no contrato há cláusula de eleição de foro (cláusula 4 fls. 10). Portanto, não há de se falar em remessa dos autos à Comarca de Mogi das Cruzes. Retornem, pois, os autos à 1ª Vara
Cível de Jacareí. 2- De qualquer maneira, para não prejudicar os interesses das partes, passo, desde já, à análise do pedido
de urgência. Pelo que se depreende dos autos, alega o autor que vendeu ao requerido, de forma parcelada, equinos, conforme
contrato que junta. Entretanto, além de não pagar a tempo e modo, o requerido movimentou os cavalos para a cidade de Jacareí
e está ameaçando de vendê-los a terceiros. Pede o sequestro dos animais. É a síntese. Ressalvado entendimento em contrário,
tenho que a ação cautelar, embora autônoma, destina-se exclusivamente a garantir o resultado útil do provimento definitivo a
ser buscado no processo principal, justificando-se quando concorra a plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora
para a edição daquele, quando então poderá ser ineficaz pelo perecimento do objeto da causa. Bem por isso o escopo do
processo cautelar é a tutela do processo e não do direito discutido na ação principal. A busca e apreensão é medida facilitadora
da execução do mandamento de outra medida preventiva (Pontes de Miranda). Quando satisfativa, e aí não há de se falar em
cautela e nem na adoção do procedimento regido pelos arts. 839 a 843, a busca e apreensão serve à efetivação material de
um direito reconhecido, como, por exemplo, o cumprimento da sentença de mérito que determine a guarda definitiva do menor.
Neste sentido: “A busca e apreensão satisfativa, ou decorrente de força de sentença, de ordinário não requer processamento
especial para atuar: ocorre como simples incidente ou ato da execução. Inadmissível, outrossim, é o uso da busca e apreensão,
quer em rito cautelar, quer em rito ordinário, para obter composição definitiva de litígios em torno de posse de bens oriunda de
ato ilícito ou de contrato. Só nos casos expressamente previstos em lei a ação de busca e apreensão pode ser utilizada pra tais
fins (v. g.: Dec. Lei nº 911/69)” (Theodoro Júnior, Humberto, Processo Cautelar, 19ª ed, Leud, São Paulo, p. 267 - grifei). No caso,
o que pretende o autor é desenganadamente a antecipação do julgamento da lide principal (para o que o sistema processual
preconiza via apropriada). Quer ela o acertamento de uma relação jurídica de direito material (posse). Não está interessada na
tutela do resultado, nem há direito reconhecido. 3 - Sendo assim: Emende a inicial, para adequá-la ao rito pertinente, cumprindo
especificamente o que determina o art. 927 do CPC. Em dez dias, pena de indeferimento. 4 - Passo, desde já, a apreciar o
pedido de urgência. A posse dos semoventes está com o requerido. Nos autos não foi juntada prova do inadimplemento, bem
como não preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida, de modo que ausente verossimilhança. Posto isto,
indefiro a liminar. Int. - ADV: KLAUS HENRIQUE QUADRADO (OAB 296035/SP)
Processo 1009086-40.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.W.S.G. S.J.G. - Providencie o exequente o cálculo atualizado do débito. - ADV: FERNANDO HENRIQUE ORTIZ SERRA (OAB 310445/
SP)
Processo 1009109-20.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Priscilla Marques dos Santos - 1- O requerente foi instado a recolher a diligência do oficial de Justiça, ficando inerte.
Recolha-se em 5 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto legal (busca e apreensão/ citação). 2- Intime(m)-se. - ADV:
HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 1009239-10.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - A SEMANA EMPRESA
JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA. - CAMILA NAGAO - - Ivete de Fátima Lima Nagao - Vistos. 1 - Manifeste-se a autora sobre
os endereços informados pelo BACENJUD, no extrato que segue, pleiteando o necessário ao andamento do feito. 2 - Recolha a
requerente a taxa de serviços judiciais no valor de R$ 12,20, em atendimento ao Provimento CSM 1826/10 e Comunicado CSM
170/11, para viabilizar pesquisas “online” de endereços perante a Receita Federal. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: ITAMAR
SAID (OAB 204939/SP)
Processo 1009588-47.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - Y.S.O.M. - W.B.M. - Vistos. 1 Tendo em vista o silêncio do exequente, observando-se a decisão de fls.82 que tal seria interpretado como satisfeito o crédito,
JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2- Diante da preclusão lógica,
incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de imediato, arquivando-se os autos. 3- P.R.I.C.(Ciência
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

599

ao MP) - ADV: CARLOS ALBERTO LEITE DE SOUZA (OAB 272610/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OAB 999999/DP)
Processo 1009903-75.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - E. A.
DA SILVA COMÉRCIO DE LIVROS ME - - EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA - Vistos. 1- Determino ao órgão de trânsito abaixo
mencionado providências para informar a este Juízo sobre eventual existência de veículo(s) registrado(s) em nome de EDIVALDO
ALEXANDRE DA SILVA e E. A. DA SILVA COMÉRCIO DE LIVROS ME, CPF: 078.303.428-81, CNPJ: 09.227.925/0001-44.
Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, devendo o exequente comprovar protocolo em 10 dias. 2Cumpra a serventia fls.16 3- Intime-se. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), LUZIANE DE OLIVEIRA
LOPES (OAB 244651/SP), VICTOR MISCIASCI BERNARDONI (OAB 314904/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB
67281/SP)
Processo 1009975-62.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - MARCELO TADEU
CARNEIRO GONÇALVES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS EM RESIDENCIAL ARUÃ ECO PARK - - PROSEG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - Fls. 338/346: ciência do retorno da carta precatória, sem cumprimento.* - ADV: ANDRÉ
GUSTAVO MARTINS MIELLI (OAB 241468/SP), CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP), LEANDRO DE PADUA
POMPEU (OAB 170433/SP), GISELE CORREA DE ANDRADE (OAB 95947/SP)
Processo 1010035-64.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Joelma Aparecida Porto - Vistos. 1- Fls.38: Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, CPC. 2- Intime(m)-se. - ADV: LEDA
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 1010116-13.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Luiz Carlos dos Santos - Bradesco
Saúde S/A - Vistos. 1- Recebo o recurso de apelação apenas em seu efeito devolutiv, conforme já determinado em sentença
(CPC, art.520, VII).2- Às contrarrazões.3- Em seguida, remetam-se os autos com as cautelas de estilo e nossas homenagens
ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.4- Intime-se. - ADV: LIDIA MARIA CAVALCANTE MONTEIRO (OAB 350147/SP),
THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES (OAB 324069/SP), PAULO HENRIQUE KURASHIMA (OAB 305617/SP)
Processo 1010229-98.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Clayton Stande - Alex Franquine - - Elizabeth Ventura Franquine - - Joao Rodrigues Ventura - - Ivone Maria Rodrigues Ventura Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes (fls.102/104) para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do C.P.C. Aguarde-se o prazo para cumprimento espontâneo
da avença, que dispõe acerca do parcelamento do débito, devendo, posteriormente, ser informado nos autos para extinção
definitiva. Diante da preclusão lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de imediato,
arquivando-se os autos. Custas como de direito. P.R.I. - ADV: LEON KARDEC FERRAZ DA CONCEIÇÃO (OAB 273599/SP),
LUCIANO SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 149211/SP)
Processo 1010400-55.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - EDNA NELSA BARRERA - SÉRGIO
SIQUEIRA DE AQUINO - - APARECIDA REGINA DE ARAUJO AQUINO - - ADRIANO PEROTTI MARTINS - Fabrício Bastos
(Perito Grafotécnico) - 1- Aguarde-se manifestação do Cartório, devendo a serventia cumprir, com urgência, a determinação de
fls.311 item 2. 2- Intime(m)-se. - ADV: MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP), ANA PAULA ABDO FERNANDES (OAB
347134/SP), JOAO FRANCISCO GONCALVES (OAB 111729/SP), FERNANDO FELIPE MOREIRA BERTGES (OAB 155408/
SP), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA (OAB 185338/SP)
Processo 1010768-64.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.C.A. - C.O.C.A. - J.O.A. - - J.O.A. - Manifestese a parte sobre do trânsito em julgado. No silêncio irão os autos ao arquivo. - ADV: LUCIANO ALVES (OAB 267006/SP)
Processo 1010830-07.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SITIO E BUFFET PORTAL
DA SERRA LTDA - ME - CRUZ E DAMBROS COMERCIAL LTDA - Vistos. 1- Fls.72/74: Ante a informação de cumprimento da
carta precatória infrutífero, verifique a serventia junto ao juízo deprecado a devolução da mesma. 2- Certifique a serventia se
as pesquisas de praxe para pesquisa de endereço da requerida foram realizadas. Caso negativo, fica desde já determinada
referidas pesquisas (bacenjud e infojud), intimando-se o requerente ao recolhimento das custas pertinentes. Encontrando-se
novos endereços, caso as diligências restem infrutíferas, fica desde já deferida a citação por edital. Caso positivo, defiro a
citação por edital, expedindo-se o necessário. Prazo 20 dias. 3- Intime(m)-se. - ADV: DANIEL BEVILAQUA BEZERRA (OAB
83429/SP)
Processo 1010830-07.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SITIO E BUFFET PORTAL
DA SERRA LTDA - ME - CRUZ E DAMBROS COMERCIAL LTDA - Ao autor, para que recolha o valor necessário à diligência
junto ao sistema Bacenjud/Infojud, sendo o valor multiplicado por CPF/CNPJ a ser consultado. - ADV: DANIEL BEVILAQUA
BEZERRA (OAB 83429/SP)
Processo 1011013-41.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.C.S.B. - - S.S.B. - - J.A.S. - - L.C.A.S. - L.C.A.S. - E.A.S. - 1- Consulta retro: Está regular tal alteração nos polos. Como bem afirmado pela serventia, o assunto principal
é “guarda”, no entanto há pedido de retificação de registro civil cumulado. O direito à identidade é uma espécie do Direito
da Personalidade, sendo o “nome” o elemento identificador dos indivíduos. Trata-se de direito indisponível, além do fato de
que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Assim os menores são parte legítima para figurar no polo ativo da
presente, devidamente representados por sua genitora. 2- Intime(m)-se. - ADV: EDUARDO DE SOUZA (OAB 300772/SP)
Processo 1011057-60.2015.8.26.0361 - Embargos à Execução - Pagamento - Marli Valeria da Silva Melo - - ETM Escola
Tecnica Mogiana S/s Ltda - - Ivan Muniz de Melo - William Cury S/C Ltda. - 1- Recebo o recurso de apelação apenas em seu
efeito devolutivo (CPC, art.520, V).2- Às contrarrazões.3- Em seguida, remetam-se os autos com as cautelas de estilo e nossas
homenagens ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.4- Intime-se. - ADV: JOSE DOS PASSOS (OAB 98550/SP), RICARDO
LEO DE PAULA ALVES (OAB 306947/SP)
Processo 1011078-70.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.S.B.C. - I.C. - - N.T.L.C. - V.E.L.C.C. - Vistos.
1 - Fls. 147. Indefiro o pedido, à vista das decisões de fls. 116 e 121, não recorridas. Reitero que o correquerido retirará a
criança às 09 horas do dia 24 de dezembro, devolvendo-a as 18 horas do mesmo dia. O mesmo se dará no dia de natal.
Eventual obstaculização por parte da autora ou correquerido deverá ser comprovado nos autos, por documentos. 2 - Fls. 148.
No derradeiro prazo de 05 dias, indique a Defensoria Pública curador especial à correquerida Nataly ou apresente defesa.
Intime-se. - ADV: NELI SANTANA CARDOSO (OAB 96400/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB
999999/DP), SONIA CRISTINA BERALDO (OAB 172497/SP)
Processo 1011324-32.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Ademar Luiz - Pejsak Melnik - - Gulte
Melnik - - Chaimas Sliozbergas - - Frima Sliozbergas - - Mendelis Leira Sliozbergas - - Clara Sliozbergas - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 24/03/2016 às 15:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO DE JUNDIAPEBA, sito na Alameda Santo Ângelo, s/nº (no interior do CIC de
Jundiapeba), fone: 4723-2254. Certifico, ainda, , que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: VILMA RODRIGUES DA ROCHA (OAB 156077/SP)
Processo 1011324-32.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Ademar Luiz - Pejsak Melnik - - Gulte
Melnik - - Chaimas Sliozbergas - - Frima Sliozbergas - - Mendelis Leira Sliozbergas - - Clara Sliozbergas - O autor deverá
recolher o valor referente às despesas para Citação e Intimação dos requeridos. - ADV: VILMA RODRIGUES DA ROCHA (OAB
156077/SP)
Processo 1011438-68.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.J.E.S. - - A.B.J.E.S. - R.A.E.S. Fls. 41/42: ciência à outra parte da certidão de nascimento juntada. - ADV: CLAUDETE DE OLIVEIRA VERAS DE MELO (OAB
77168/SP), ANTÔNIO LUIS MOREIRA ALMEIDA (OAB 163863/SP)
Processo 1011580-09.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.M.V. - E.M.V. - Vistos. 1- Autos
baixados. Cumpra-se v. Acórdão. 2-Nada sendo requerido em 5 dias, ao arquivo, nada impedindo seu desarquivamento em caso
de mudança de fortuna no prazo de 5 anos (art. 12, Lei 1.060/50). 3- Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA
(OAB 204967/SP), SEVERINO FERREIRA DA SILVA (OAB 150916/SP)
Processo 1011736-60.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Financiamento e Investimento - Marcos Vinicius Dias de Siqueira - Páginas 34 - Pedido de Pesquisa de Endereços via Sistema
BACEJUND: O autor deverá comprovar nos autos o recolhimento das despesas. - ADV: RODOLFO BARBOSA DA COSTA (OAB
244022/SP)
Processo 1011838-82.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Helena de Sousa
Rodrigues - Bandeirante Energia S/A - Trata-se de demanda, objetivando à imposição de obrigação de fazer, bem como
à inexigibilidade de débito em face de BANDEIRANTE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, que foi surpreendida a parte
requerente por ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica em sua residência; que o fundamento alegado pelo réu foi de
consumo fraudulento pretérito. Requereu providência antecipada de natureza urgente. Liminar foi indeferida inicialmente, porém
concedida pelo E. TJSP. Muito embora citado, o réu deixou de apresentar resposta. Relatei. DECIDO. Conheço diretamente do
pedido tendo em vista que não há necessidade da produção de outras provas em audiência, nos termos do art. 330, II, do Código
de Processo Civil. O art. 319 do Código de Processo Civil dispõe que se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros
os fatos afirmados pelo autor. É certo que se tratam de direitos disponíveis, não incidindo na hipótese o inciso II do art. 320 do
C.P.C. Portanto, incontroverso nos autos o fato de a parte autora não ser a causadora do débito impugnado, bem como o fato
de os valores exigidos decorrerem de consumo de terceiro. Anoto, no entanto, que a inexigibilidade da obrigação se dá em favor
apenas do autor, de modo que a ré poderá cobrar de terceiros consumidores que deram causa ao inadimplemento ou à fraude.
Diante do exposto, respeita a liminar concedida pelo E. TJSP, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar inexigíveis, em
relação ao autor, os débitos que ocasionaram a interrupção no serviço, mantendo-se o serviço sem interrupções, salvo mora no
pagamento das faturas de consumo e mediante prévio aviso, sob pena de multa diária de R$200,00. Ponho fim ao processo,
com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno a ré a arcar com custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo 15% do valor atualizado da condenação, tendo em vista a pouca complexidade da causa
e revelia da ré (CPC, art. 20, § 4º). - ADV: MARILZA HELENA LIMA (OAB 107410/SP)
Processo 1011957-43.2015.8.26.0361 - Prestação de Contas - Exigidas - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - E.N.B. A.P.M. - Vistos. 1- Fls.96/99: Ordem de citação já foi dada. Serventia deve apenas expedir o necessário. Desde já autorizo os
benefícios do §2º, artigo 172, CPC. 2- Intime(m)-se. - ADV: FERNANDO FELIPE MOREIRA BERTGES (OAB 155408/SP)
Processo 1012062-20.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Eliceria de Paula Silvestre Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Fls. 38/97: manifeste-se a autora em réplica. - ADV: RENATO TADEU
RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), GABRIELLA BARBOSA (OAB 287035/SP)
Processo 1012468-41.2015.8.26.0361 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S.a - Manifeste-se a parte sobre a
certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: ADRIANO FERNANDES NETO (OAB 356127/SP)
Processo 1012815-74.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Condominio Residencial Nova
Esperança - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Vistos. CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA (MOGI C LOTE I) propôs a presente demanda, visando à cobrança de despesas condominiais
em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, visando
ao recebimento de R$470,50 (demonstrativo de fls. 05), em vista de despesas mensais condominiais vencidas e não pagas. A
ré oferece contestação, aduzindo, em síntese, que é o benefício da gratuidade deve ser revogado; que é parte ilegítima e não
há interesse de agir; que o imóvel foi compromissado a terceiros, de modo que que o valor das despesas somente é devido por
aquele que usufrui o bem (fls. 20/37). Houve réplica (fls. 66/73). Relatei. DECIDO. 1- Conheço diretamente do pedido, tendo em
vista que desnecessária a produção de quaisquer outras, bastando os documentos juntados aos autos (CPC, art. 330, I e 400).
Improvável a conciliação, tendo em vista o que ordinariamente se observa em casos semelhantes. 2- Prejudicada a impugnação
à justiça gratuita deferida ao autor, uma vez que deveria ter sido intentada por meio adequado (art. 4º, § 2º, Lei 1060/50). 3Não há de se falar em ilegitimidade passiva ou falta de interesse de agir. Se a ré tem ou não o dever de arcar com as despesas
condominiais, tal diz respeito aos pressupostos de responsabilização civil, o que pode levar à procedência ou à improcedência
do pedido. O tema é ligado ao mérito. Por outro lado, não é necessária a instauração de via administrativa para exercício da
pretensão (CF, art. 5º, XXXV). De resto, como se verá, desnecessária é a interpelação para constituição em mora. Afasto as
preliminares. 4- Tem-se que a ré, por se revelar senhora do imóvel (fato incontroverso CPC, art. 302), deve arcar com o ônus
que da relação advém, muito embora tenham compromissado sua venda ou cedido seus direitos. Isso porque “o entendimento
firme do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelas Cortes Estaduais, é no sentido de que ‘a ação de cobrança de cotas
condominiais pode ser proposta tanto contra o proprietário como contra o promissário comprador, pois o interesse prevalente é o
da coletividade de receber os recursos para o pagamento das despesas indispensáveis e inadiáveis, podendo o credor escolher
entre aqueles que tenham uma relação jurídica vinculada ao imóvel (proprietário, possuidor, promissário comprador etc.) o que
mais prontamente poderá cumprir com a obrigação, ressalvado direito regressivo contra quem entenda responsável’ (REsp n
223.282/SC, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar)” (Código Civil Comentado, Ministro Cezar Peluso. Coordenador, Barueri:Manole,
fls. 1.214). 5- Não há mínima prova de a ré ter dado inequívoco conhecimento ao condomínio de que o bem houvera sido
compromissado e que a posse já outro ocupara: CONDOMÍNIO - Despesas condominiais - Cobrança - Legitimidade passiva Proprietário ou compromitente-vendedor - Promessa de compra e venda não registrada - Comunicação inequívoca ao condomínio
da substituição dos condôminos - Obrigação do vendedor - Não efetivação - Reconhecimento. Cabendo ao comprador o registro
do compromisso ou escritura, é ônus do promitente ou vendedor a obtenção da declaração de inexistência de débito condominial
e a comunicação inequívoca ao Condomínio de sua substituição pelo adquirente na relação de condôminos, para efetivamente
se desonerar das obrigações posteriores. Inteligência do parágrafo único do artigo 4º, da Lei 4591/64(2ºTACivSP - Ap. s/ Rev. nº
716.243-00/3 - 2ª Câm. - Rel. Juiz Felipe Ferreira - J. 8.9.2003). Veja que sequer há prova de que o compromisso fora registrado
na matrícula do bem. Não houve a mínima publicidade do ato, observados os documentos juntados com a defesa (fls. 55/61).
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Portanto, não cabia ao autor sair pesquisando de quem é o bem, se as pessoas que nele residem são os atuais proprietários,
se apenas alugam etc. Observe-se que, pelo conteúdo da inicial, não se vislumbra qualquer demonstração de que o condomínio
tenha ciência de quem seja o atual ocupante. 6- A obrigação decorre do dever do condômino de contribuir para as despesas
do condomínio na proporção de sua fração ideal, nos termos do art. 1336, I, do Código Civil. Não se trata de contribuição pela
contraprestação de serviço. Além disso, sendo a obrigação positiva e tendo termo para pagamento, incorre em mora o devedor
desde o implemento de tal termo (CC, art. 397), sem necessidade de interpelação (a mora é ex re e o dia interpela pelo homem).
7- E cabia à ré o ônus da prova do pagamento, por escrito (recibo, CC, art. 320; CPC, art. 396), fato extintivo da obrigação
(CPC, art. 333, II), não podendo tal ser carreado ao autor. 8- Não há impugnação precisa aos valores cobrados (CPC, art. 302).
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto para condenar a ré a pagar ao autor o valor das parcelas vencidas
mencionadas na inicial (fls. 05), bem como aquelas que se venceram no curso do processo, todas corrigidas monetariamente,
mais juros de mora de 1% ao mês e multa de mora, devidos desde cada vencimento. Condeno a ré em custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação atualizada até a data da sentença,
tendo em vista a pouca complexidade da demanda e o julgamento antecipado proferido. Ponho fim ao processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. PRI. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), ANA
LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)
Processo 1013406-36.2015.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Maria Cicera da Rocha - Paulo
Falleiros Nascimento - - Elizabeth Ingrid Loechelt Nascimento - À autora: no aguardo pelo prazo de 30 dias. - ADV: MAGDA
FELIPPE LIBRELON (OAB 189607/SP)
Processo 1013964-08.2015.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.F.M.R. - W.R. - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2016 às 15:00h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito
na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes
devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: LUIZ ROBERTO FERNANDES GONÇALVES (OAB 214573/
SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1014021-26.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Nalaeti Rodrigues Gonçalves
- Joaquim Aurelio Warzeee-ME - Vistos. Homologo o pedido de desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, ficando
indeferido o pedido de justiça gratuita ante o não cumprimento da determinação de fls.16/17. Recolha-se as custas iniciais em
10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. P.R.I. - ADV: PAULO DOS SANTOS RODRIGUES (OAB 101827/SP)
Processo 1014133-92.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Elienai Felix Souza - MRV Engenharia e
Participações S/A - Elienai Felix Souza - Ciência à autora de que deverá complementar o recolhimento referente às custas
iniciais (1% sobre o valor da causa). - ADV: ELIENAI FELIX SOUZA (OAB 265899/SP)
Processo 1014584-20.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Edgleriston de Oliveira Santos - Mcz/Etm - Em que pese estabeleça o artigo 4º da Lei 1.060/50, expressamente, que a parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de insuficiência de recursos, entendo que compete
ao magistrado, verificando caso a caso, fazer um juízo objetivo acerca da questão, levando em consideração as condições
subjetivas da parte interessada, a quantia envolvida na demanda, a natureza da ação e demais elementos constantes dos autos,
para fins de conceder ou não o benefício. A propósito, leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”. No caso, a parte ativa não cumpriu integralmente a ordem de fls.22/23, sendo assim quedou-se inerte em
comprovar sua hipossuficiência econômica, ficando indeferido o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas em dez dias,
sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 257). Intime-se. - ADV: CYRILO LUCIANO GOMES (OAB 36125/SP)
Processo 1014847-52.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Associação dos Proprietários Em Residencial
Fazenda Rodeio - Rafael Augusto Bezerra - Vistos. 1- Processe-se pelo rito ordinário, por triplo fundamento. Em primeiro lugar
em consideração à longa pauta de audiência da Vara, de forma que o processamento pelo rito ordinário dará mais agilidade
ao feito. Em segundo lugar porque não há qualquer prejuízo à defesa do réu, pois tal rito, por ser mais amplo, propicia igual
possibilidade de defesa. Em terceiro lugar porque, se as partes assim desejarem, será sempre possível a realização posterior de
audiência de conciliação. 2- Cite-se o requerido para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar a resposta. Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, CPC. 3- Intime-se. - ADV: ANDRE NORIO HIRATSUKA
(OAB 231205/SP)
Processo 1014853-59.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Associação dos Proprietários Em Residencial
Fazenda Rodeio - GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA - 1- Fls.119/123: Recebo a emenda à inicial e defiro a substituição
no polo passivo, passando a figurar GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA. Anote-se. 2- Após, cumpra-se fls.115. 3Intime(m)-se. - ADV: ANDRE NORIO HIRATSUKA (OAB 231205/SP)
Processo 1015242-44.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.W.S.C. - 1- Defiro os benefícios
da justiça gratuita ao requerente. Anote-se. 2- Cumpra-se fls.20/21. 3- Intime(m)-se. - ADV: ROVANI CARLOS LOPES (OAB
224046/SP)
Processo 1015946-57.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Uriel
Uberto de Souza Drogaria Me - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Fls. 37. Recebo como emenda à inicial. Anote-se. No caso em
apreço, levando-se em consideração a boa-fé do autor (amparada pela comunicação do fato à Autoridade Policial), se bem que
posterior ao indeferimento da liminar, somado ao fato de que costumeiramente se observa em casos semelhantes (utilização
de documentos para prática de fraudes), bem como a conhecida desorganização administrativa das empresas prestadoras de
serviços de telefonia e, por fim, que contra o autor há apenas a negativação da requerida (fls. 25/26), defiro liminar requerida
para que fiquem suspensos os efeitos da inclusão do nome do autor em banco de dados de órgãos de restrição ao crédito, isso
quanto à anotação providenciada pela ré (valor R$2.160,00 - contrato nº 0234155037), uma vez que patente os malefícios que
uma anotação desta produz nas relações civis e comerciais da pessoa jurídica. Oficie-se, conforme requerido. Observo ao autor
a possibilidade de aplicação da pena de litigância de má-fé, se o caso (CPC, arts. 17 e 18). Adite-se a carta de citação. Intimese. - ADV: MARCOS BATALHA JUNIOR (OAB 331494/SP)
Processo 1016709-58.2015.8.26.0361 - Consignação em Pagamento - Obrigações - Regina Setsuco Tokimatsu Pereira Emerson do Valle Pereira - Vistos. 1- Para análise de seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando
que desde a Constituição de 88, cujo art. 5º, LXXIV, estabelece a necessidade de se “demonstrar a insuficiência de recursos”,
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não mais basta a presunção de pobreza, mesmo porque, declaração da própria parte interessada nunca foi considerada
demonstração de qualquer fato de interesse dela própria, determino: comprove a autora a sua condição de pobreza, como tal
entendida a situação econômica que não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família (art. 2º, § único da Lei 1060/50), juntando cópia das três ultimas declarações de bens e
rendimentos prestados ao I.R., cópia de sua carteira de trabalho com a última anotação e folha seguinte, holerite, bem como
os extratos dos três últimos meses de sua conta corrente, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo 10 dias. 2- Levando em
consideração que questões relacionadas ao inventário devem ser resolvidas nos próprios autos, justifique o interesse de agir em
10 dias. 3- Intime(m)-se. - ADV: DENISE AYALA RODRIGUES ROCHA (OAB 226426/SP)
Processo 1016874-08.2015.8.26.0361 - Inventário - Sucessões - Célia Cristina dos Santos - Reynaldo Rodrigues da Costa
- - Ricardo Rodrigues da Costa - - Renata Rodrigues da Costa - Manoel Rodrigues da Costa - Indefiro o pedido de gratuidade
da justiça pleiteado, em razão do valor dos bens deixados pelo “de cujus”. Intime(m)-se o(s) autor(es) a efetuar(em) o preparo
da distribuição (observado o disposto no § 1º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, quanto ao valor mínimo de 5 UFESP
a ser recolhido), da taxa da CPA, assim como as despesas processuais com citação, nos termos do artigo 257, do Código de
Processo Civil, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
(OAB 270057/SP)
Processo 1017003-13.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose Osvaldo dos Santos Junior
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1- Concedo ao autor as prerrogativas da justiça gratuita. Anote-se. 2- Citese e intime-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Oportunamente, intimese o Perito Judicial, que ora nomeio, o Dr. OSMAR MONTEIRO, que deverá ter ciência em especial dos quesitos das partes.
Faculto às partes, no prazo de dez dias, a formulação de quesitos e indicação de Assistente Técnico, sob pena de preclusão.
Eventuais críticas a cargo das partes, no prazo de dez dias, após a entrega do laudo pericial, independente de intimação. Arbitro
os honorários periciais no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente no país, cabendo à Autarquia ré o depósito em
adiantamento, no prazo de 30 (trinta) dias. A audiência de conciliação, instrução e julgamento será designada oportunamente.
Intime-se o Chefe do Posto de Seguro Social, por mandado, para que forneça os antecedentes médicos do autor. ADVERTÊNCIA:
Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá
ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a
anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições,
procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intimem-se. - ADV: VANESSA MARTINS
DA SILVA DE MEDEIROS (OAB 270354/SP)
Processo 1017006-65.2015.8.26.0361 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - Danilo Cardoso Gomes
- BANCO BRADESCO S/A - Vistos. 1 - Pelo que se depreende dos autos, alega o autor que deixou de adimplir prestações, em
virtude de problemas financeiros. Aduz que estava em tratativas de acordo, quando foi intimado a realizar pagamento, sob pena
de consolidação da propriedade do bem financiado ao requerido. Pleiteia a consignação nos autos e não averbação negativa
na matrícula do imóvel objeto do contrato. É a síntese. 2 - O autor deverá justificar o interesse de agir. A princípio, observo que
não há nos autos prova de injusta recusa. Além disso, a consignação tem lugar nas hipóteses previstas no art. 335 do Código
Civil. No caso, é o autor a pessoa que incidiu em mora, sendo certo que há cláusula contratual nesse sentido em caso de
inadimplemento (cláusula VIII - fls. 48). Assim, cabe ao autor proceder ao pagamento ao credor, obter carta de anuência, se não
for mais possível apresentar o título, e dirigir-se ao Cartório de Protesto para cancelamento do ato registrário, nos termos do
art. 26, § 1º, da Lei 9.492/97 com o conseqüente recolhimento dos emolumentos. Prazo de dez dias, sob pena de indeferimento.
Int. - ADV: GILBERTO DE PAIVA CAMPOS (OAB 292764/SP)
Processo 1017052-54.2015.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Jandira
Siqueira da Rocha - - Sonia Aparecida da Rocha - - Sueli Aparecida da Rocha - - Solange Aparecida da Rocha Watanabe - Admar Watanabe - - Salete Aparecida da Rocha Spena - - Carlos Wanderley Spena - Banco do Brasil S/A - Defiro o pedido
de prioridade na tramitação com base no Estatuto do Idoso. Anote-se. Embora as custas processuais deverão ser recolhidas
somente ao final, cabe ao autor, primeiramente, recolher as despesas com intimação via postal. INTIME-SE o(a) devedor(a) a
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, atualizado pelo autor na importância de R$235.974,86, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor e ulterior prosseguimento (artigo
475-J, caput, do Código de Processo Civil). Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda,
ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e
sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do
processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico.
Intimem-se. - ADV: MAURICIO MACHADO DE MELLO FILHO (OAB 338924/SP), ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP)
Processo 1017068-08.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A
- Maria Joaquina do Espirito Santo Miranda Bueno da Fonseca - - Maria Joaquina do Espirito Santo Miranda - Observo a
existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para
possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de
advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso
na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio,
seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do
prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor
citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais
atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC,
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art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 745-A). ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do
processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico.
Intime-se. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)
Processo 1017072-45.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - Fabio dos Santos Ezidio Banco Pecúnia S/A - Vistos. 1- Nada aponta para a alegada abusividade das cláusulas. O CDC não é panacéia jurídica e o
fato de a pessoa se atribuir a qualidade de consumidora não a torna incapaz. A capitalização de juros é possível, em vista da
existência de saldo devedor, pois os juros impagos se incorporam ao capital e sobre este incidem novamente juros. Por outro
lado, se a estipulação de juros é livre, pouco importa que se contrate juros cumulados de 2% ao mês se se pode cobrar juros
de 50% ao ano. Assim, ainda que se adote a tabela price, o que se verá ao final como legal, possível se mostra a cumulação de
juros. A propósito, a Lei 10.931/04, em seu art. 28, diz ser a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, dotado de
liquidez, certeza e exigibilidade. Por outro lado, referida Lei, agora em seu art. 28, § 1º, I, permite a capitalização de juros. Aliás,
não há de se falar em incorreção na cobrança de juros, pois o percentual mensal previsto multiplicado por 12 não será igual ao
percentual anual cobrado, justamente porque a parte ativa não procede ao cálculo com capitalização. Os encargos, em cédula
de crédito bancário, são pré-fixados e constam do título. Não há demonstração das demais ilegalidades ou que tais sejam
capazes de afastar o saldo devedor, não se parecendo, nesse momento, haja qualquer cumulação de comissão de permanência
com outros encargos. Não traz o requerente parâmetro para afirmar que os juros são extorsivos. Os juros contratados são os
de mercado, muito mais influenciado pela política econômica adotada no País. E não compara a autora juros cobrados por
outras instituições financeiras. Quanto à taxa de juros superiores a 12%: STF - Súmula nº 596 - “As disposições de Decreto nº
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o sistema financeiro nacional”. STF Súmula 648 - “A norma do parágrafo terceiro do artigo 192 da Constituição,
revogada pela EC nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição
de lei complementar”. STF Súmula Vinculante 07 - “A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” Quanto à abusividade de cobrança de juros superiores a 12% ao ano: STJ Súmula 382 “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Boa fé tem quem assume obrigações no limite
de sua capacidade e as cumpre e não traz incerteza ao mercado com propositura de demandas e acarreta aumento do preço
do crédito às pessoas corretas pelo risco de não-pagamento. Função social primordial do contrato é cumpri-lo, gerando e
transformando riqueza e não desculpa pra se dar bem sem precisar pagar o que deve. De outro lado, se a própria parte incidir
em mora, possível tome o credor as medidas necessárias. O pedido já foi examinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
precedente semelhante: “Medida cautelar. Inscrição do nome do devedor em serviço de proteção ao crédito quando, a respeito
da dívida, existe litígio posto em juízo. Hipótese em que se teve como ausente o “fumus boni juris”.(STJ, Terceira Turma, RESP
212542/SC, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, v.u., DJ 15/05/2000, p. 159). Neste sentido, ainda, recente Súmula editada pelo
STJ: Súmula Nº 380 A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (4ª T
18/09/2008 DJe 13/10/2008). Portanto, ficam indeferidos os pedidos de urgência, não se podendo admitir consignação nos
autos como efeito liberatório, tendo em vista que não há injusta recusa do credor. A propósito, a previsão contida no art. 285-B
e seu parágrafo único, do CPC se revelam como matéria de direito processual, atinentes à admissibilidade da petição inicial,
de modo que, com ou sem pagamento do total das prestações, a possibilidade de consignação ou depósito nos autos depende
de juízo de verossimilhança acerca do conteúdo contratual. E, para o caso, como visto, não há motivos para afastar a mora da
parte ativa, caso venha a adimplir apenas aquilo que entende correto. De resto, o valor incontroverso deverá continuar sendo
pago no tempo e modo contratados, o que não diz com depósito nos autos. 2 - Fica indeferido o pedido de gratuidade. Com
efeito, o autor contratou advogado, tem profissão certa, não juntou documentos comprovando seu estado de hipossuficiência,
como declarações de rendas, extratos bancários, cópia da CTPS, etc e, ainda, se lançou a contrato cujas prestações são de
R$685,32 e em relação a bem que não se insere dentre os de necessidade primária do cidadão. Não pode ser considerado
pobre para os fins pretendidos. Deve-se, ainda, ter em mente que o custo de eventual improcedência, caso deferida de maneira
cega a gratuidade, é repassado aos demais consumidores que cumprem corretamente suas obrigações. Isso sem falar no
sistema macroeconômico, prejudicado em muito pela insegurança jurídica provocada pelas inúmeras ações revisionais, fator
que tira estabilidade dos negócios e, com isso, afugenta investimentos, muitas das vezes com o incentivo do próprio Poder
Judiciário. Recolham-se as custas em dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 257). 3- Emende a parte
ativa sua inicial, nos termos do art. 285-B do CPC, procedendo à comprovação nos autos do pagamento dos valores vencidos
que entende corretos, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, sob pena de indeferimento, traga aos
autos cópia do instrumento do contrato, atentando que o sistema prevê medida pertinente cautelar para que a de conhecimento
não seja mal ajuizada. 4- Após, cite-se, devendo a requerida exibir o contrato de financiamento (CPC, art. 355). 5- Intime-se. ADV: DANIELA CHRISTOVAM GOMES (OAB 254070/SP), GERSON RODRIGUES (OAB 254088/SP)
Processo 1017292-43.2015.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Adelvan Roosevelt de Melo - - Maria
Aparecida de Melo - Grace Almeida Picard - - J. B. Franco do Amaral - Esp. de Francisco Veríssimo Monteiro - - Genicleides
Gomes da Silva - - Geraldo Silva - 1- Defiro prioridade na tramitação, nos termos do art.1211-A, do CPC. 2- A petição inicial
deverá ser emendada para: a) juntar certidões dos oficiais de registro de imóveis quanto à área em questão, para localização de
eventual registro existente; b) indicação expressa dos réus e confrontantes da área para citação; c) juntar certidões dos oficiais
de registro de imóveis, em nome do autor, para verificação da condição negativa do usucapião constitucional (não ser proprietário
de outro imóvel); d) trazer aos autos, se o imóvel é destinado à moradia, contas de consumo de serviços público (luz, água,
gás, telefone), notas fiscais com endereço de entrega, além de correspondências bancárias, relacionadas ao tempo da posse.
e) juntar certidão vintenária do distribuidor local em seu nome; f) juntar planta e memorial descritivo do imóvel, nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil. Prazo de 20 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Caso todas as providências
acima já tenham sido tomadas, deverá a parte ativa indicar nos autos, precisamente onde se encontram. Se constatada falha, a
inicial será indeferida. 3- Cumprida a emenda, em razão da necessidade de segurança jurídica, da preservação dos princípios
registrários e do princípio econômico do processo, abra-se vista ao Srº Oficial de Registro de Imóvel com atribuição sobre o bem
para que informe sobre a regularidade registrária da pretensão, especialmente pela possibilidade, se preenchidos os requisitos
de direito material e processual necessários, de registro do título aquisitivo (sentença). 4- Com a informação, intime-se a parte
ativa para manifestação. 5- Na sequência, abra-se vista ao membro do Ministério Público para que informe se há interesses a
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tutelar no feito. 6- Intime(m)-se. - ADV: JOAQUIM CARLOS PAIXAO JUNIOR (OAB 147982/SP), SAULO EDUARDO PAIXÃO
(OAB 226756/SP), JOAQUIM CARLOS PAIXAO (OAB 27706/SP)
Processo 1017309-79.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Toyota
do Brasil S/A - Flavia de Jesus Gino Silva - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput,
do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção
de verdade do fato alegado pelo autor, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69),
oficiando-se. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição inicial,
documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal
nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do
processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico.
Intime-se. - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)
Processo 1017419-78.2015.8.26.0361 - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Benedito Martinho Leme - Elizabeth Collado Gomes Leme - Edson Aparecido Rocha - Vistos. 1 - Em que pese estabeleça o artigo 4º da Lei 1.060/50,
expressamente, que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de insuficiência de
recursos, entendo que compete ao magistrado, verificando caso a caso, fazer um juízo objetivo acerca da questão, levando
em consideração as condições subjetivas da parte interessada, a quantia envolvida na demanda, a natureza da ação e demais
elementos constantes dos autos, para fins de conceder ou não o benefício. Sendo assim, tragam os requerentes aos autos as
duas últimas cópias declaração de imposto de renda feita à Receita Federal, bem como faturas de cartão de crédito e extratos
bancários de outubro e novembro de 2015, que indiquem suas movimentações financeiras. Prazo de 10 dias, sendo o silêncio
interpretado contrariamente a seus interesses. 2 - Passo a analisar o pedido de urgência. Pelo que se depreende dos autos,
alegam os autores, que o vizinho do lado esquerdo, há 3 meses, iniciou uma reforma em sua residência e que está utilizando
muro comum para estrutura. Aduz que há irregularidades na construção; que a obra é realizada durante a noite; que caem
detritos em seu quintal e que chegou a coautora ser ameaçada pelo vizinho, conforme boletim de ocorrência que junta. Pleiteiam
a suspensão da obra. É a síntese. 1- Pelas fotos de fls. 25/35, bem como pelo Relatório Técnico de fls. 21/22, possível se
antever que se está diante de edificação. 2 - Ocorre que em vista de novas obras feitas pelo réu, verifica-se que o muro comum
entre as partes está sendo utilizado para a estrutura da construção e que aparentemente está causando danos ao imóvel dos
autores. As fotos e os documentos trazidos pelos requerentes indicam irregularidades quanto à metragem mínima de recuo,
bem como a existência de queda de detritos o que, obviamente, pode ter relação com a obra nova, pois não há quebra na
sucessão lógica de causa e efeito (obra x danos) ou outro fator determinante. Evidente, ainda, os riscos tanto ao patrimônio dos
autores quanto as suas vidas, caso se dê continuidade ao empreendimento nestes termos. Por outro lado, os arts. 1.277 e 1.311
do Código Civil, assegura aos autores, com espeque no art. 934, I, do CPC, a defesa de seu bem em vista de interferências
prejudiciais do vizinho. Diante disso, porque comprovados os requisitos necessários, determino o embargo liminar da obra, sob
pena de, incorrendo em mora o réu, multa diária de R$500,00. Oficie-se à Prefeitura da Comarca com cópia desta decisão, para
as providências cabíveis. Cumpra-se o Sr. Oficial de Justiça o que determinado no art. 938 do CPC, expedindo-se mandado de
citação e intimação, consignando o prazo de cinco dias para contestação. Cite-se e cumpra-se a liminar, após o item “1”. Intimese. - ADV: ISABEL CAROLINE BARBOSA NOGUEIRA (OAB 317884/SP)
Processo 1017419-78.2015.8.26.0361 - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Benedito Martinho Leme
- - Elizabeth Collado Gomes Leme - Edson Aparecido Rocha - Providencie os requerentes a impressão do ofício expedido
instruindo com a cópia da decisão proferida nos autos a fls. 36/37 comprovando nos autos seu encaminhamento. - ADV: ISABEL
CAROLINE BARBOSA NOGUEIRA (OAB 317884/SP)
Processo 1017488-13.2015.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Sergio Barbosa Marcondes
- Eletrica Bertoldo Vip-comercio,inst e Mont Industriais Ltda - - Vanderlene Rosa Pessoa - - Vanessa Priscila da Silva Avelar
Pessoa - 1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos. O autor pleiteia liminar
para desocupação do imóvel, conforme lhe faculta o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, com a redação que lhe deu a Lei
12.112, de 09.12.2009, alegando falta de pagamento dos aluguéis. 2. Caso seja feito o depósito judicial da caução equivalente a
três meses de aluguel, que não se confunde com a caução prestada pelos locatários, fica deferida a liminar pleiteada, devendo
o réu ser citado e intimado para que desocupe o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, § 1º) ou, no mesmo prazo, deposite a
importância pleiteada ou prove que já fez o pagamento, a fim de elidir a liminar de desocupação, fixo os honorários advocatícios
em 20% sobre o valor do débito atualizado. Em qualquer hipótese deverá o réu ser alertado de que deverá oferecer contestação,
também no prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. 3. Cientifiquemse eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente (processo digital).
A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo considerada vista
pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.
tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por
peticionamento eletrônico. 4- Intimem-se. - ADV: SANDRA PASSOS GARCIA (OAB 122115/SP)
Processo 1017504-64.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - Renato
Santos Batista - José Alves de Oliveira - Em que pese estabeleça o artigo 4º da Lei 1.060/50, expressamente, que a parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de insuficiência de recursos, entendo que compete
ao magistrado, verificando caso a caso, fazer um juízo objetivo acerca da questão, levando em consideração as condições
subjetivas da parte interessada, a quantia envolvida na demanda, a natureza da ação e demais elementos constantes dos autos,
para fins de conceder ou não o benefício. A propósito, leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”. No caso, a parte ativa tem profissão certa, contratou Advogado, o contrato versa sobre confissão de dívida
adquirida em acidente de veículo, que poderia ser feita pela Defensoria Pública e, sobretudo, sem custas no Juizado Especial
Cível, de modo que, em razão do valor da causa dado, não se pode concluir que o recolhimento das custas lhe irá dificultar a
manutenção própria ou da família. Porque não comprovadamente pobre para os efeitos pretendidos (CF, art. 5º, LXXIV), fica
indeferido o pedido de gratuidade. Recolham-se as custas em dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.
257). Intimem-se. - ADV: MARIO SEBASTIÃO CESAR SANTOS DO PRADO (OAB 196714/SP)
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Processo 1017512-41.2015.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos
- Candido José Mesquita - V A dos Santos de Carvalho Cosméticos Me - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante
depósito judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se
eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, CPC. ADVERTÊNCIA: Este processo
tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada
via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia.
Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas
etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intimem-se. - ADV: FATIMA COUTO (OAB 34333/SP)
Processo 1017540-09.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - J.F.S. - R.W.R.S. Vistos. 1- Defiro a gratuidade. Anote-se. 2- Pelo o que consta, as partes mantiveram relacionamento amoroso e encontram-se
separadas sem que haja título causal fixando a guarda. Ambos, portanto, têm, em igualdade de condições, poder decisório
sobre a pessoa e bens da filha menor. A menor, cuja guarda se pretende, com pouco mais de um ano. Na espécie, dada a tenra
idade da incapaz, não se pode negar que o melhor interesse da criança está em seu contato com a mãe, a qual, até por norma
do direito das gentes, deve manter as crianças de tenra idade sob sua guarda. Neste sentido o princípio nº VI da Declaração
Universal dos Direitos da Criança: Princípio VI- A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno
e harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus
pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais,
não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de
cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Convém que se
concedam subsídios governamentais, ou de outra espécie, para a manutenção dos filhos de famílias numerosas(grifos nossos).
De resto, considerando que não existe notícia da incapacidade da autora para manter a filha em sua companhia e tal não deve
ser presumido, possível a concessão de medida liminar quanto a tal ponto. Defiro, pois, o pedido de antecipação de tutela
para conceder a guarda provisória à requerente. 3- Quanto regime de visitas, conforme requerimento da autora, dar-se-á de
forma livre, respeitando-se sempre os interesses da menor. 4- Levando em conta a presumida necessidade da menor fixo, a
título de alimentos provisórios em favor daquela, o valor de 30% rendimentos líquidos do réu. Ofice-se à agência do Banco do
Brasil local, para abertura de conta para recebimento da pensão alimentícia, expedindo-se logo após ofício à empregadora do
alimentante para desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento (fls.17). 5- Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, com as prerrogativas do artigo
172, § 2º, do CPC. 6- Intime-se. - ADV: MARIA JANEIDE DE MELO (OAB 264560/SP)
Processo 1017546-16.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - C.R.G.D.J. - R.C.R. - E.R.D.
- Vistos. 1- Para análise de seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando que desde a Constituição
de 88, cujo art. 5º, LXXIV, estabelece a necessidade de se “demonstrar a insuficiência de recursos”, não mais basta a presunção
de pobreza, mesmo porque, declaração da própria parte interessada nunca foi considerada demonstração de qualquer fato de
interesse dela própria, determino: comprove o autor a sua condição de pobreza, como tal entendida a situação econômica que
não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art.
2º, § único da Lei 1060/50), juntando cópia das três ultimas declarações de bens e rendimentos prestados ao I.R., cópia de sua
carteira de trabalho com a última anotação e folha seguinte, holerite, bem como os extratos dos três últimos meses de sua conta
corrente, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo 10 dias. 2- Intime(m)-se. - ADV: ROGERIO COELHO DA COSTA (OAB
207888/SP)
Processo 1017547-98.2015.8.26.0361 - Interdito Proibitório - Posse - Vicente Avelino Goularte - Marli Silverio Camargo Vistos. 1 - Defiro os benefícios da gratuidade ao autor, à vista do documento de fls. 07. 2 - Anote-se a prioridade na tramitação
(Lei do Idoso). 3 - Passo a analisar o pedido de urgência. Nos termos do art. 927 do Cód. de Proc. Civil, para a concessão da
medida liminar necessária a presença da demonstração da posse, esbulho ou turbação, o momento da turbação ou esbulho e a
perda da posse ou continuação da posse turbada. Trata-se de tutela de evidência. Neste ponto, verifica-se que não evidenciada
de plano a posse do autor, na medida em que junta apenas instrumento particular de cessão de posse em que constam as
partes como compradores (fls. 1/12). Além disso, não há prova da data da suposta turbação, bem como documento dando conta
da alegada divisão do lote 54 em “A” e “B”, conforme narrado na inicial. Assim, porque não evidente a posse do autor e porque
não comprovado o esbulho, indefiro a liminar. 4 - Saliento que não compartilho do entendimento de ser obrigatória a designação
de audiência de justificação, aliás, sequer pedida na inicial. Neste sentido: “O art. 928 do CPC não obriga o juiz, em qualquer
circunstância, a mandar realizar a justificação, na hipótese de indeferimento da liminar de manutenção ou reintegração de
posse” (STJ-3ª Turma, Resp 9.485-SP, rel. Min. Cláudio Santos, DJU 13.4.92, p. 4.994). 3 - Cite-se, observado o § 2º, do art.
172, do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente
(processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo
considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização,
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser
trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: IVAN CATALDO EBOLI (OAB 67387/SP)
Processo 1017619-85.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação dos Proprietários de
Imóveis Na Estância Oropó - Osmar Panegassi - - Eliana de Campos Ortiz Panegassi - Vistos. 1- Processe-se pelo rito ordinário,
por triplo fundamento. Em primeiro lugar em consideração à longa pauta de audiência da Vara, de forma que o processamento
pelo rito ordinário dará mais agilidade ao feito. Em segundo lugar porque não há qualquer prejuízo à defesa do réu, pois tal rito,
por ser mais amplo, propicia igual possibilidade de defesa. Em terceiro lugar porque, se as partes assim desejarem, será sempre
possível a realização posterior de audiência de conciliação. 2- Citem-se, ficando os réus advertidos do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do
artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei, com as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do CPC. Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, CPC. 3- Intime-se. ADV: DAVID PEREIRA GOMES (OAB 253604/SP), LIVIA BATISTA COELHO (OAB 277270/SP)
Processo 1017634-54.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - P. - S.A.M. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a
integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do
cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, nos termos do artigo
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285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade
plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente
(processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo
considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização,
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser
trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)
Processo 1021862-10.2014.8.26.0005 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.L.A.S. - M.A.C. - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 08/03/2016 às 14:00h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito
na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes
devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: JOSE BALBINO DE ALMEIDA (OAB 107514/SP)
Processo 4000046-85.2012.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.B.A. - J.V.D.A. - A Dra. Susy
Elaine Bovo do Carmo deverá retirar a certidão de honorários. - ADV: SUSY ELAINE BOVO DO CARMO (OAB 131571/SP),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 4000262-46.2012.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.F.P. - J.A.S. G.F.P. - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, MATHEUS FRANCISCO PEREIRA, JULIANA APARECIDA DA SILVA, para que no
PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro,
do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: MARCOS
ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 269918/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 4000434-85.2012.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PECÚNIA S/A - - Omni S/A Financiamento e Investimento - DANIEL GONÇALVES PORTO - Vistos. 1- Fls.138: Anoto que se
trata de ação de BUSCA E APREENSÃO. Desentranhe-se a dite-se o mandado para nova diligência no endereço apontado,
ficando desde já autorizado os benefícios do §2º, artigo 172, CPC, arrombamento e reforço policial, se necessário. 2- Intime(m)se. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 4000434-85.2012.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PECÚNIA S/A - - Omni S/A Financiamento e Investimento - DANIEL GONÇALVES PORTO - Páginas 138/139: O autor deverá
comprovar nos autos o recolhimento das despesas do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB
211075/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 4000450-39.2012.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - Megasil
Industria C.N.A.L. ME - - Ricardo Fernandes R da Rocha - - Simone Aparecida Rodrigues da Rocha - Vistos. 1 - Tendo em
vista o pagamento noticiado pela exequente (fls.159/162), JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso
I, do Código de Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os
depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de
cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes,
valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4- Diante da preclusão
lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de imediato, arquivando-se os autos. 5- Custas e
honorários, se não disciplinados, nos termos do art. 26, §2º, do CPC. 5- P.R.I.C. - ADV: JOSE ROBERTO RIBEIRO (OAB 56695/
SP), LUIS FERNANDO DE HOLLANDA (OAB 228123/SP)

6ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MUÑOZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PRISCILA VIRGINIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2016
Processo 1005188-19.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A
- Manifeste-se o autor acerca da certidão do(a)(s) sr(a)(s). Oficial(is) de Justiça de fls.110 dos autos, também disponibilizada
no SAJ - Sistema de Automação da Justiça e acessível, por advogado(as)(s), diretamente do escritório, através da página do
Tribunal de Justiça/SP, www.tjsp.jus.br, requerendo o que de direito quanto ao prosseguimento do feito no prazo de cinco dias. ADV: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP), SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)
Processo 1011134-69.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.G.S.C. - Manifeste-se o autor
acerca da certidão do(a)(s) sr(a)(s). Oficial(is) de Justiça de fls.55 dos autos, também disponibilizada no SAJ - Sistema de
Automação da Justiça e acessível, por advogado(as)(s), diretamente do escritório, através da página do Tribunal de Justiça/SP,
www.tjsp.jus.br, requerendo o que de direito quanto ao prosseguimento do feito no prazo de cinco dias. - ADV: LUIZ ANTONIO
DA CUNHA (OAB 69942/SP)
Processo 1012814-89.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - João
Francisco Valiengo e outro - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07/03/2016 às 13:00h a se realizar
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior
da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo,
sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV:
CARLOS HENRIQUE BASTOS DA SILVA (OAB 256850/SP), ANDRESSA GNANN (OAB 340244/SP)
Processo 1014856-14.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Associação dos Proprietários Em Residencial
Fazenda Rodeio - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29/02/2016 às 14:00h a se realizar no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC
(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10,
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: ANDRE
NORIO HIRATSUKA (OAB 231205/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MUÑOZ
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PRISCILA VIRGINIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2016
Processo 1008601-40.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Ismael
Swartele Rodrigues e outro - Scopel Sp 05 Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros - Sentença (tópico final): Diante do
exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Ismael Swartele Rodrigues e outro contra Sanca Desenvolvimento
Urbano Ltda. e outros para (i) declarar rescindido o contrato havido entre as partes, bem como para (ii) condenar a parte ré
à devolução dos valores pagos, nos termos acima mencionados, além de (iii) condenar ao pagamento de cláusula penal pela
rescisão do contrato e (iv) ao cancelamento do registro do contrato junto aos órgãos competentes, às despesas das rés. Arcará
a parte sucumbente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil. Por fim, presentes os requisitos legais
artigo 273, do Código de Processo Civil , especialmente a verossimilhança do alegado e o receio de dano de difícil reparação,
ANTECIPO os efeitos da tutela, determinando a suspensão imediata de pagamentos inclusive tributos incidentes sobre o imóvel,
os quais passam a ser de responsabilidade das corrés por parte dos autores, proibindo as corrés de incluírem os nomes destes
nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Expeça-se o necessário para o cumprimento, com urgência.
PRIC. - Custas de preparo para eventual recurso: R$ 2.123,10. - ADV: PEDRO WANDERLEY RONCATO (OAB 107020/SP),
ADRIANO GALHERA (OAB 173579/SP), CARLOS HENRIQUE BASTOS DA SILVA (OAB 256850/SP), TATIANA RONCATO
ROVERI (OAB 315677/SP), ANDRESSA GNANN (OAB 340244/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI DAS CRUZES EM 11/01/2016
PROCESSO :0007439-27.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 082/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.M.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000854-67.2015.8.26.0616
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
CF : 4721/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.F.M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0002239-39.2015.8.26.0361
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.A.C.J.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0004103-83.2015.8.26.0015
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: T.S.J.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000002-43.2015.8.26.0616
CLASSE
:AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
IP
: 01/2015 - Biritiba-Mirim
AUTOR
: J.P.
RÉU : A.G.C.
ADVOGADO : 119094/SP - Elias Paz
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000093-02.2016.8.26.0616
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 148/2016 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: L.A.R.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000187-36.2016.8.26.0361
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 266/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020908-43.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 897/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : N.A.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0003279-56.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 005/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.A.G.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020909-28.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 937/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.A.R.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0002177-04.2012.8.26.0361
CLASSE
:AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
TC : 020/2012 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: E.N.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008528-85.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 144/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.A.G.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0007036-29.2013.8.26.0361
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 495/2013 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: M.P.
INFRATOR
: M.B.M.P.
ADVOGADO : 226239/SP - Rafael de Souza Miranda
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0020910-13.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 933/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.O.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020911-95.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 931/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.R.F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0018739-54.2013.8.26.0361
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 605/2013 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: M.P.
INFRATOR
: M.S.P.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0011551-73.2014.8.26.0361
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 4414/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: R.L.S.
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VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0020912-80.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 929/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.B.N.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020914-50.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 925/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.R.C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020920-57.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 179/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: E.P.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020919-72.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 903/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.R.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020918-87.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 919/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020917-05.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 921/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.R.L.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020916-20.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 922/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.B.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020915-35.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 924/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.F.J.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020876-38.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 163/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020877-23.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 168/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.L.G.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0020913-65.2015.8.26.0361
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 927/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.D.G.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020969-98.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 110/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.A.R.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020921-42.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 175/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: J.A.O.D.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020934-41.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 948/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.F.F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020926-64.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 895/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.D.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020937-93.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 954/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.B.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020922-27.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 881/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.H.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020936-11.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 952/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : P.E.F.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020927-49.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 898/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.F.P.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020923-12.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 884/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.L.R.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020935-26.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 950/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.W.O.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0020929-19.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 912/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.G.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020932-71.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 944/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.A.L.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020961-24.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 117/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.B.R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020962-09.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 121/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.O.N.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020963-91.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 118/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: P.N.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020933-56.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 946/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.C.B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020968-16.2015.8.26.0361
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 109/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.L.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020928-34.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 906/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.S.B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020924-94.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 887/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.H.O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020930-04.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 915/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.A.A.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020931-86.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 928/2015 - Mogi das Cruzes
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AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.F.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020925-79.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 891/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.W.M.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020970-83.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 242/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.A.S.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020973-38.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 163/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0021034-93.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 245/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.P.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020974-23.2015.8.26.0361
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 165/2015 - São Paulo
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2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DAVI DE CASTRO PEREIRA RIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNALDO NALINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2016
Processo 0000866-81.2015.8.26.0616 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - T.T.A.R. e outro - Vistos. Fl. 75/76:
intime-se a defesa da corré Thayra. Nos termos do item “9” da Resolução nº 137 do C.N.J., regularize a Serventia no sistema
informatizado o mandado de prisão expedido no plantão judiciário. Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida por mais
10 (dez) dias. No silêncio, cobre-se. Int. - ADV: MIRTES SANTIAGO B KISS (OAB 56325/SP)
Processo 0015837-94.2014.8.26.0361 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - F.C.P.O. - - V.M.B. Vistos. Fernando Cardoso Prado de Oliveira e Vanderlei Messias Barros, por meio de seus advogados constituídos, pleiteiam
a revogação da prisão preventiva, sustentando a inexistência dos elementos previstos nos artigos 311 e 312 do Código de
Processo Penal. O representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao deferimento do pleito defensivo.. É o
relatório. Decido. De fato, razão assiste ao Ministério Público, sendo inconcebível a concessão de liberdade aos réus, nesta
fase processual. Extrai-se dos autos de inquérito policial elementos suficientemente claros a indicar a possível prática de crimes
de homicídio por parte dos réus, consumados e tentados, tendo uma das vítimas sobreviventes reconhecido os acusados. Ora,
os crimes imputados aos acusados são gravíssimos, tanto que o legislador o classificou como hediondos, razão pela qual é
imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública e também para aplicação da lei penal. Ademais, a prisão
preventiva se faz presente para assegurar a aplicação da lei penal e em resguardo da credibilidade da Justiça, à vista da
periculosidade dos agentes, auferida a partir da inequívoca gravidade dos crimes a eles imputados. Por fim, a prisão cautelar se
faz necessária para conveniência da instrução criminal, garantindo-se à vítima sobrevivente e às testemunhas a tranquilidade
necessária para a devida colheita de seus depoimentos. No mais, persistem os motivos da decisão que ensejou suas prisões
(páginas 400/404) e, ainda, a questão encontra-se sub judice, em razão de habeas corpus impetrado pelo corréu Fernando.
Em razão do exposto, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva, o que faço com fundamento no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Quanto ao pedido da Autoridade Policial, determino a restituição dos projéteis de arma de fogo para
novo confronto (páginas 527/528), devendo referidos projéteis ser cobrados junto a Unidade Judiciária Competente e, após,
remetidos à Delegacia de Polícia, por ofício. Int. - ADV: CLAUDIO TOLEDO SOARES PEREIRA (OAB 122485/SP), JOSE ALVES
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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PINTO (OAB 25380/SP), SONIA PEREIRA (OAB 78053/SP), DOUGLAS EDUARDO GALIAZZO CARDOSO DE ARAÚJO (OAB
267115/SP)
Processo 0019990-39.2015.8.26.0361 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Justiça Pública - Welington Vieira Lins - Vistos. Recebo, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a denúncia ofertada
contra Welington Vieira Lins. Cite-se e intime-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos
da Lei 11719/2008, constando que eventuais testemunhas de defesa arroladas apenas para atestar os antecedentes do acusado,
poderão ser substituídas por declarações apresentadas junto com a resposta escrita. Devidamente intimado e decorrido o
prazo, se a resposta não for apresentada, fica nomeada a defensora pública que atua na 2ª Vara Criminal encaminhando-se os
autos para apresentação da resposta à acusação. Providencie-se o requerido na cota ministerial e requisite-se a FA do IIRGD,
bem como eventuais certidões em nome do réu. Oficie-se à Autoridade Policial comunicando-se que poderá ser incinerado o
produto apreendido, desde que reservando-se quantidade suficiente para a hipótese de ser requerida contraprova do exame já
realizado, uma vez que os autos não possuem decisão definitiva transitada em julgado. Deverá ficar consignado, no ofício, que
a incineração deverá ser realizada nos termos do art. 50 da Lei nº 11343/2006, com a redação dada pela Lei nº 12961/2014 e,
ainda, da necessidade de informação a este Juízo quanto à medida adotada e efetivada. A prescrição em abstrato irá ocorrer
em 15 de dezembro de 2025 - anote-se na autuação. Regularizem-se os assentamentos do cartório. Efetue pesquisa no sistema
a fim de verificar se constam outros processos em nome do réu e, se positivo, certifique-se no referido feito a prisão do réu.
Cumpra-se, cientificando-se o Ministério Público. Intime-se. - ADV: MICHELLE SAKAMOTO (OAB 253703/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DAVI DE CASTRO PEREIRA RIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNALDO NALINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 0002980-79.2015.8.26.0361 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Paulo Cesar de Souza Santana e outro - para que se manifeste quanto a não localização da testemunha de defesa Jose Roberto
Alves par audiencia dia 03/05/16 - ADV: FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA (OAB 163438/SP)
Processo 0005973-95.2015.8.26.0361 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada - L.C.D. - Para
apresentar os memoriais, no prazo legal. - ADV: JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO (OAB 296805/SP), LUIS GUSTAVO FILIPE
(OAB 347887/SP)
Processo 0013965-44.2014.8.26.0361 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - D.B.P. - Vistos. Intimese novamente a defesa para apresentação das contrarrazões de apelação, no prazo legal. Int. - ADV: LEONARDO VINICIUS
OLIVEIRA DA SILVA (OAB 277006/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALVERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RICARDO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0001116-40.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Mario
Simoes da Cruz - Isadora Goor Bezerra Leite - Deverá o patrono do Autor, juntar aos autos procuração com poderes específicos
“receber e dar quitação”, para a elaboração do mandado de levantamento. - ADV: LEONARDO BITENCOURT COSTA (OAB
237587/SP), RAFAEL MILANI URBANO (OAB 276132/SP)
Processo 0002199-57.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Mara
Ribeiro da Silva - Tim Celular S/A - Vistos. 1. Manifeste-se a autora acerca do ofício às fls. 105. Prazo 10 dias. Int. - ADV:
ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), LUIDI CAMARGO SANTANA (OAB 265387/SP)
Processo 0002619-62.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Benedito
Tabler de Lima - Claro S/A - Vistos. 1. Fls. 69/71. Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto.
Int. - ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), ELISA DE TOLEDO TABLER DE LIMA (OAB 251796/SP),
EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP), RITA DE CÁSSIA PROENÇA ROGGERO (OAB 225853/
SP)
Processo 0002669-88.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Itaú
Unibanco Banco Múltiplo S.A. e outros - Vistos. 1. Tratando-se de autos destruídos, apresente a patrona da requerida certidão
indicando que os valores são exclusivos de verbas honorárias. Prazo 10 dias. 2. Com o atendimento, tornem. Int. - ADV: JOÃO
JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP), TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO
(OAB 20047/SP), PATRICIA GAMES ROBLES SANTANA (OAB 136540/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/
SP), NANCI CAMPOS (OAB 83577/SP)
Processo 0002773-32.2005.8.26.0361 (361.01.2005.002773) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Ivete Guttierrez Pires da Silva - Vale Encantado Country Club - Deverá a patrona doa Autora, comparecer em cartório, para
retirar a certidão de honorário. - ADV: MARCIA REGINA SHIZUE DE SOUZA (OAB 83315/SP), ALEXANDRE CARLOS DE
ANDRADE (OAB 168646/SP)
Processo 0002965-13.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Camila
Prado da Fonseca - Alexandre Rodello - Vistos. 1. Diante da concordância manifestada, defiro o parcelamento requerido. 2.
Libere-se os valores depositados às fls. 163 a favor da autora, bem como os futuros. 3. No mais, deverá a executada efetuar os
depósitos na forma requerida com a devida comprovação nos autos. Int. - ADV: SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP),
FABIO EMILIO DOS SANTOS MALTA MOREIRA (OAB 150302/SP)
Processo 0004659-17.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Banco
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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do Brasil S/A - Vistos. Diante do termo retro, JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação do débito, com respectivo
levantamento dos valores a favor da parte autora; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de
termo, na forma do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento
de eventuais documentos, que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhemse os autos para destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV:
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0004676-87.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Edu Monteiro
Junior - Leandro Madeira Pereira e outro - Vistos. 1. Aguarde-se por mais 30 dias. 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o
exequente. Int. - ADV: EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB 98688/SP), WALMIRA GARCIA (OAB 66339/SP)
Processo 0004872-57.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Vicente Severino Rodrigues Júnior - Dantipos Representações Comerciais - - Boa Vista Serviços S A Scpc Manifeste-se o autor em seguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: ADILSON DE CASTRO JUNIOR (OAB 255876/SP), MARCOS
BATALHA JUNIOR (OAB 331494/SP)
Processo 0005168-16.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Vanderley Jose de
Moraes - Vistos. JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação do débito, pelo decurso de prazo para cumprimento ou
denúncia; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, na forma do art. 794, inciso I, Código
de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais documentos, que desde já é
deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos para destruição. Na hipótese
de autos digitais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: LUCAS CONRADO MARRANO (OAB 228680/
SP)
Processo 0005526-78.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Aldo Yoshio Wanishi - Vistos.
A parte exequente foi intimada a dar andamento aos autos e não se manifestou no prazo que lhe fora concedido. Fundamento e
decido. A parte exequente não se manifestou, a indicar que, atualmente, não há interesse no prosseguimento do feito e/ou que
não há bens suficientes à execução. À vista do exposto, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 53, § 4º, Lei n. 9.099/95,
c.c. Art. 267, III, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de documentos, que
desde já é deferido. Acaso haja pedido, seja expedida certidão de crédito. Após, decorrido o prazo ou desentranhados eventuais
documentos, encaminhem-se os autos à destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos. P.R.I. Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2015. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera Juiz de Direito - ADV: FERNANDO
HENRIQUE ORTIZ SERRA (OAB 310445/SP)
Processo 0005935-83.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Henrique
Ribeiro Casarejos Castilho - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. 1. Em consulta ao sistema do E. Colégio Recursal,
constate-se que o Agravo de Instrumento foi impróvido, aguardando-se o trânsito em julgado. 2. Nesse contexto, manifeste-se a
parte autora em 05 dias. 3. Eventual silêncio será considerado para fins de extinção nos termos do art. 794, I, CPC. Int. - ADV:
MATHEUS STARCK DE MORAES (OAB 316256/SP), CAROLINE FERNANDES COSTA (OAB 324550/SP)
Processo 0006289-11.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Lidiani da
Silva Lima - Bandeirante Energia S/A - Vistos. 1. Manifeste-se a autora acerca do ofício às fls. 130. Prazo 10 dias. Int. - ADV:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), ELIAS DE SOUZA SILVA (OAB 349244/SP)
Processo 0006529-97.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Notredame Seguradora
S/A - Vistos. 1. Ciente do acordo noticiado. 2. Aguarde-se o integral cumprimento. Int. - ADV: DANILO LACERDA DE SOUZA
FERREIRA (OAB 272633/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP)
Processo 0006842-29.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica
- BANDEIRANTE ENERGIA S.A - Vistos.Diante do retro certificado, tendo decorrido o prazo do acordo, JULGO EXTINTA a
execução em razão da satisfação do débito; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo,
na forma do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de
eventuais documentos, que desde já é deferido.Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhemse os autos para destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)
Processo 0007026-48.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Ogecio Jose da
Silva - Vistos. 1. Fls. 127/129. Antes de deliberar, aguarde-se o retorno do AR da carta de intimação expedida às fls. 125/126. 2.
Oportunamente, tornem. Int. - ADV: CESAR FARIAS DOS SANTOS (OAB 117899/SP)
Processo 0007424-29.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João
Marcos de Miranda e outros - Deverá a patrona do Autor, comparecer em cartório e, manifestar-se sobre a resposta do ofício
do Ciretran, onde informa o bloqueio do veículo mencionado, requerendo o que de direito. - ADV: RICARDO AGUILAR PEREZ
(OAB 195449/SP), MURIEL CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA (OAB 335542/SP), CAMILA REGINA SANT’ANNA (OAB 324256/SP)
Processo 0007568-32.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Ana
Barbosa de Menezes - BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - Vistos. 1. Ciente do acordo noticiado. 2. Aguarde-se o integral
cumprimento. Int. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), MARIA DO CARMO NOGUEIRA (OAB 118832/SP)
Processo 0007978-27.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Melchor Simão Barbosa Vistos. 1. Assim, a parte exequente deve comprovar o esgotamento dos meios para localização de bens da parte executada (por
exemplo, pesquisas junto ao DETRAN e certidões negativas de Cartório de Registro de Imóveis). Compete à parte exequente
(credor) promover a execução, na forma do art. 580, CPC. Prazo de 30 dias, pena de extinção, na forma do art. 53, §4o, Lei
n. 9.099/95. 2. Acaso haja necessidade, cópia desta decisão, instruída com os dados necessários, servirá como ofício a fim
de que tais órgãos (inclusive o DETRAN ou CIRETRAN) forneçam o endereço da parte ré ou executada. O ofício poderá ser
encaminhado pela própria parte mediante oportuna comprovação nos autos. O interessado pode verificar a autenticidade deste
documento e imprimi-lo em consulta ao site do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acesso no link: http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/
pg/open.do. O interessado deverá instruir o ofício com as cópias necessárias para o cumprimento da ordem, reconhecida a
autenticidade pelo próprio advogado (art. 365, inc. IV, do CPC). Entregue o documento na repartição correspondente, a parte
Autora deverá apresentar ao Cartório comprovação da entrega, com o protocolo na cópia do ofício. Em caso de qualquer
divergência, poderá ser reproduzido o documento pelo sistema SAJ. A presente medida tem por objetivo diminuir a sobrecarga
do Cartório e agilizar o procedimento, dispensando, ainda, a vinda do advogado ao Cartório. 3. Acaso haja comprovada recusa
ou resultado negativo quanto às pesquisas, daí surgirá necessidade de intervenção judicial, de modo que, então, tal pedido
será analisado. Int. - ADV: LUIS ROBERTO MELO FERNANDES (OAB 87787/SP), EDUARDO LUIS LOPES FERNANDES (OAB
178577/SP)
Processo 0008375-52.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Vivianne
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Rodrigues Mina de Santana - Tokio Marine Seguradora - Deverá o patrono da Autora manifestar-se sobre o recurso apresentado
pelo réu é recebido independentemente de despacho no efeito devolutivo e que deverá apresentar contrarrazões no prazo legal,
após o que os autos serão remetidos ao Egrégio Colégio Recursal, com as cautelas de estilo. - ADV: JUAREZ VIRGOLINO DA
SILVA (OAB 57841/SP), MARCIO ANUNCIAÇÃO SACRAMENTO (OAB 311679/SP)
Processo 0008452-61.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
TRABALHO - Midway S.A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. 1. Diante do retro certificado, devolva-se o expediente
ao subscritor. 2. Não retirado o expediente em 30 dias, destrua-se com a devida anotação no sistema. Int. - ADV: ANTONIO DE
MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE)
Processo 0008546-43.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Sueli
Bovolento - Anselmo Hinojosa Gomes - Sueli Bovolento - Vistos. 1. Defiro o sobrestamento do feito tão somente por 30 dias. 2.
Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Int. - ADV: SUELI BOVOLENTO (OAB 60021/SP),
CIDE VILLAR MERCADANTE (OAB 64502/SP)
Processo 0009003-75.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marcelo
Santos Ribeiro - O Diário de Mogi - Jornal - Deverá o patrono do Autor, comparecer em cartório para retirar o mandado de
levantamento de nº5/16. - ADV: RAFAEL FERREIRA GONÇALVES (OAB 243000/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/
SP)
Processo 0009519-95.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Comissão - Raquel Tiemi Fujii dos
Santos - Damebe Construção e Saneamento Ltda - Vistos. Segue minuta de bloqueio total do valor do débito, e desbloqueio
do remanescente, junto ao Bacen-jud. Neste esteira, requeira a parte Executada o que entender cabível, em até 15 dias; no
silêncio, a execução será extinta ante o cumprimento da obrigação e tal numerário será levantado pela parte Exequente. Int ADV: LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), FLAVIA DE OLIVEIRA ANZANELLO (OAB 292028/SP)
Processo 0009558-92.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Vera Lucia Vaz Ferreira Telefonica Brasil S/A - Vistos. 1. Cinte do Agravo de Instrumento interposto. 2. Mantida a decisão. 3. Informe a agravante os
efeitos do recebimento do recurso, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), THIAGO
VAZ FERREIRA FLORIANO (OAB 341667/SP)
Processo 0011257-21.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Adailton Souto Dias - Construtora Prototipo do Brasil Ltda e outro - Vistos. 1. Fls.156:indefiro, tendo em vista o
constante às fls.136, informando que Rosa Claudene Alves da Cunha retirou-se da sociedade. 2. No mais, a parte autora deverá
cumprir integralmente a determinação de fls.107.Prazo de 15 dias. Int. - ADV: ROSA CLAUDENE ALVES DA CUNHA (OAB
316017/SP), HENRIQUE FELIX DA HORA FILHO (OAB 563/PE)
Processo 0011459-95.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Alex Polidoro
- Vistos. 1. A tentativa de bloqueio on line não surtiu efeitos, pois não foram localizados valores. Assim, a parte exequente deve
comprovar o esgotamento dos meios para localização de bens da parte executada (por exemplo, pesquisas junto ao DETRAN
e certidões negativas de Cartório de Registro de Imóveis). Compete à parte exequente (credor) promover a execução, na forma
do art. 580, CPC. Prazo de 30 dias, pena de extinção, na forma do art. 53, §4o, Lei n. 9.099/95. 2. Acaso haja necessidade,
cópia desta decisão, instruída com os dados necessários, servirá como ofício a fim de que tais órgãos (inclusive o DETRAN
ou CIRETRAN) forneçam o endereço da parte ré ou executada. O ofício poderá ser encaminhado pela própria parte mediante
oportuna comprovação nos autos. O interessado pode verificar a autenticidade deste documento e imprimi-lo em consulta ao
site do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acesso no link: http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do. O interessado deverá instruir o
ofício com as cópias necessárias para o cumprimento da ordem, reconhecida a autenticidade pelo próprio advogado (art. 365, inc.
IV, do CPC). Entregue o documento na repartição correspondente, a parte Autora deverá apresentar ao Cartório comprovação
da entrega, com o protocolo na cópia do ofício. Em caso de qualquer divergência, poderá ser reproduzido o documento pelo
sistema SAJ. A presente medida tem por objetivo diminuir a sobrecarga do Cartório e agilizar o procedimento, dispensando,
ainda, a vinda do advogado ao Cartório. 3. Acaso haja comprovada recusa ou resultado negativo quanto às pesquisas, daí
surgirá necessidade de intervenção judicial, de modo que, então, tal pedido será analisado. Int. - ADV: MARCELO BENTO DE
OLIVEIRA (OAB 159137/SP), WILSON DE MARCO JUNIOR (OAB 211011/SP)
Processo 0011584-34.2012.8.26.0361 (361.01.2012.011584) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Turismo - Catharina
Dias Nunes Grion - Vistos. 1. Aguarde-se manifestação da parte autora por mais 10 dias. 2. No silêncio, tornem para extinção.
Int. - ADV: LAERTE JOSE DA SILVA (OAB 110092/SP)
Processo 0012118-07.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Paulo
Roberto Madureira Sales - Vistos. 1. Indefiro o quanto requerido retro. Já consta nos autos o bloqueio de transferência no
Detran, conforme fls. 69. 2. No mais, o exequente deve informar onde o veículo possa ser encontrado para efetivação da
penhora, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: FABIO SIMAS GONÇALVES (OAB 225269/SP)
Processo 0012429-95.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Fabio Inocencio
Almeida - Cury Construtora e Incorporadora S/A - - Cedro Consutoria Imobiliaria Ltda - - Tecnisa Socipar Investimentos
Imobiliários Ltda. - - Moron Investimentos Imobiliários Ltda - Fica o réu intimado, para que efetue o pagamento do débito no valor
R$ 12.693,04 sob pena de multa de 10%, conforme disposto no artigo 475-J do CPC, Lei nº 11.232/05 e de prosseguimento
do feito, NO PRAZO DE 15 DIAS. Caso queira, poderá efetuar o depósito diretamente na conta do patrono do autor: JOSÉ
MOREIRA DE ASSIS OAB/SP 120.445, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5968-4, CONTA CORRENTE 3126-7. - ADV: CAROLINE
APARECIDA CRUZ ENGELENDER (OAB 245992/SP), LUIZ ALBERTO DA SILVA POLO (OAB 271786/SP), JOSE MOREIRA DE
ASSIS (OAB 120445/SP)
Processo 0013408-23.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Greice Aparecida Rodrigues Cardoso - Micro MDC Edições Culturais LTDA EPP MICROCAMP - Certifico e dou fé,
que as custas foram recolhidas regularmente; quanto ao prazo, o recurso é tempestivo. Fica o autor intimado de que o recurso
apresentado pelo réu é recebido independentemente de despacho no efeito devolutivo e que deverá apresentar contrarrazões
no prazo legal, após o que os autos serão remetidos ao Egrégio Colégio Recursal, com as cautelas de estilo. - ADV: HERALDO
JUBILUT JUNIOR (OAB 23812/SP)
Processo 0013604-27.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ricardo Martins Albeny - Vistos. 1.
Apresente o exequente cálculo atualizado do débito no prazo de 10 dias. 2. Com o atendimento, expeça-se mandado de penhora
e avaliação no endereço fornecido às fls. 93. Int. - ADV: SULAMITA AUGUSTO DA SILVA (OAB 313815/SP), VIVIAN LIMA E
SILVA (OAB 320932/SP)
Processo 0014475-57.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RENATA
CRISTINA LIMA PEREIRA - SKY Brasil Serviços LTDA - CONCLUSÃO Em 20 de outubro de 2014, faço estes autos conclusos ao
MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera Eu____, Denis
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Alexandre Norival Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. 1. Trata-se de pedido de tutela antecipada a fim de que a
ré restabeleça o serviço de tv por assinatura. 2. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais. Não há risco de
dano de difícil reparação, pois o provimento será eficaz acaso concedido a final. Além do mais, no caso, recomenda-se a prévia
oitiva da ré. Por tais fundamentos, INDEFIRO a tutela antecipada. 3. Cópia desta decisão, acompanhada com os documentos
necessários, valerá como ofício e/ou mandado/carta de citação. O interessado pode verificar a autenticidade deste documento
e imprimi-lo em consulta ao site do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acesso no link: http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do.
O interessado deverá instruir o ofício com as cópias necessárias para o cumprimento da ordem, reconhecida a autenticidade
pelo próprio advogado (art. 365, inc. IV, do CPC). Entregue o documento na repartição correspondente, a parte Autora deverá
apresentar ao Cartório comprovação da entrega, com o protocolo na cópia do ofício. 4. Em caso de qualquer divergência,
poderá ser reproduzido o documento pelo sistema SAJ. A presente medida tem por objetivo diminuir a sobrecarga do Cartório
e agilizar o procedimento, dispensando, ainda, a vinda do advogado ao Cartório. Porém, em face de qualquer impedimento,
bastará ao advogado que postule o encaminhamento do ofício/carta de citação pela própria Serventia, apresentando as cópias
necessárias para instrução. 5. Cite-se a ré para, acaso queira, possa apresentar em até 15 dias, com as advertências do art. 285
do Código de Processo Civil. Acaso queiram, as partes poderão solicitar a designação de audiência de conciliação. Decorrido o
prazo, tornem conclusos para decisão ou sentença. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO/MANDADO/
CARTA DE CITAÇÃO. Int. Mogi das Cruzes, 20 de outubro de 2014. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera Juiz de Direito - ADV:
JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 217318/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0014736-56.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marlene
Izidoro da Silva - Macrobyte - Formação Profissional - Vistos. Diante do retro certificado, tendo decorrido o prazo do acordo, JULGO
EXTINTA a execução em razão da satisfação do débito; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de
termo, na forma do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de
eventuais documentos, que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se
os autos para destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: AGENIR
FERREIRA DA SILVA (OAB 100833/MG), MIRNA ROSA DE BRITO GONÇALVES (OAB 353704/SP), FRANCISCO ALVES DA
COSTA (OAB 88130/MG)
Processo 0015091-71.2010.8.26.0361 (361.01.2010.015091) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de
Trânsito - Francisco de Assis Felix de Brito - Deverá a patrona do Autor, dar andamento nos autos em cinco (5) dias, sendo que
decorreu o prazo requerido/deferido. - ADV: PATRICIA GONTIJO DE CARVALHO (OAB 247825/SP), SUSLEI MARIA DE SOUZA
CARVALHO (OAB 127867/SP)
Processo 0015238-58.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Jorge Luiz Cabral Rodrigues - Superbio Tecnologia e Comercio de Usinas de Biodiesel e Plantas Industriais em Geral
Ltda - ME e outros - Deverá a patrona do Autor, comparecer em cartório para retirar o mandado de levantamento de nº4/16. ADV: GISLAINE VIEIRA GONÇALVES FURRIEL (OAB 235721/SP), ELSON DE ARAUJO CAPETO (OAB 129836/SP)
Processo 0017134-10.2012.8.26.0361 (361.01.2012.017134) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - Favoritta Comércio de Veículos Ltda e outro - Vistos. 1. Diante do retro certificado e para apreciação da
desconsideração da personalidade jurídica, traga o autor ficha cadastral da Jucesp devidamente atualizada, no prazo de 15
dias. 2. Com o atendimento, tornem. Int. - ADV: LUCIANO ADINOLFI JUNIOR (OAB 108931/SP), FABRICIA OLIVEIRA DAS
NEVES (OAB 209073/SP), SANDRA CRISTINA FERNANDES COSTA M. DE MORAES (OAB 260430/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALVERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RICARDO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0009133-31.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MOTO
TRAXX DA AMAZONIA LTDA - Vistos. 1. Diante do constante no documento de fls. 97, reitere-se através de precatória ao
Detran São Paulo, para transferência do veículo ali indicado, instruindo-se com cópias dos documentos de fls. 77/82 e 97.
Prazo: 15 dias, ainda sob pena de responsabilidade. 2. A parte interessada deve providenciar a regular instrução com as cópias
necessárias e comprovar a distribuição em igual prazo. Int. - ADV: CAMILA LINHARES DE CASTRO (OAB 20559/CE)
Processo 0010672-32.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - ROBERTO BORBA
MOREIRA - Júlio Simões Logística S/A - Deverá a parte autora, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do comprovante
de cumprimento do acordo juntado às fls. 82/83. - ADV: GISLAINE VIEIRA GONÇALVES FURRIEL (OAB 235721/SP), FÁBIO
IZIQUE CHEBABI (OAB 184668/SP)
Processo 0010735-57.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer Telefonica Brasil S/A - Vistos. 1. Diante do constante no termo retro, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, já
que não comprovado de modo satisfatório o cumprimento da obrigação imposta. 2. Assim, intime-se a parte requerente para
apresentação de estimativa de valores quanto a conversão da obrigação. Prazo: 10 dias. 3. Com o atendimento, tornem para
apreciação. Int. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 0011162-54.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Banco
Semear S/A - CONCLUSÃO Em 17 de dezembro de 2015,, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito do Juizado
Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____, Denis Alexandre Norival Franceira,
Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento e decido. É
cabível o julgamento antecipado da lide, pois as questões de fato e de direito são suficientes ao julgamento do caso, na forma do
art. 330, I, Código de Processo Civil. O pedido é procedente. O cerne da controvérsia reside em saber se o nome da parte autora
foi negativado indevidamente. A resposta é negativa, pois a dívida foi paga. Trata-se de relação de consumo. A responsabilidade
da ré é objetiva. No caso concreto, a parte autora alega que, embora tenha pago de forma integral o débito que possuía junto
à ré, teve seu nome indevidamente negativado. Por isso requer a inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. Por
outro lado a ré argumenta que os documentos juntados pela parte autora são inservíveis com prova em razão de seu estado
precário. Contudo, tal tese não deve prevalecer, pois, embora alguns comprovantes, realmente, estejam ilegíveis, não são
todos. Ademais, é certo que a parte autora quitou praticamente todas as parcelas do empréstimo e teve o nome negativado pela
totalidade do débito, ou seja, houve ao menos excesso na inserção. Na mesma esteira, a ré não especifica tampouco comprova
quais das parcelas não foram pagas. Desse modo, há mais higidez nas alegações da parte autora. Assim, o débito objeto da ação
é inexigível e o nome da parte autora foi negativado indevidamente. A conduta e o nexo causal foram bem demonstrados. Isto
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gerou aborrecimento excepcional à parte autora. Assim, a negativação do nome da parte autora, a vedação ao enriquecimento
sem causa e o estímulo para que as rés adotem práticas mais adequadas e respeitosas ao consumidor são parâmetros seguros
para que a indenização seja fixada em R$ 3.000,00. À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE o pedido para
DECLARA a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, tornar definitiva a tutela antecipada concedida e CONDENAR a ré ao
pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da sentença.
Declaro o processo extinto na forma do art. 269, I, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser
recolhidas, em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1%
sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a
5 UFESPs); se houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor
da condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I.
Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5 UFESPs:
R$ 106,25. Valor do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: FLAIDA BEATRIZ
NUNES DE CARVALHO (OAB 356077/SP)
Processo 0011252-62.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - SKY Brasil
Serviços LTDA - Deverá o réu, no prazo de 15 dias, efetuar pagamento do débito no valor de R$ 1.500,00 conforme art. 475-J,
Código de Processo Civil, sob pena de multa de 10% e penhora on-line. Dados bancários, Banco Itaú, ag 3758, Conta 27833-1
- ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0012037-24.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - NOVA
PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S/A - Vistos. Devidamente satisfeita a execução pelo depósito de fls. 207/208, JULGO
EXTINTA a execução em razão da satisfação do débito, com respectivo levantamento dos valores de fls. supramencionadas em
favor da parte requerente e do valor constante às fls. 163 em favor da parte requerida; insubsistente penhora, eventualmente
existente, independentemente de termo, na forma do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de
trinta dias para o desentranhamento de eventuais documentos, que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados
eventuais documentos, encaminhem-se os autos para destruição. Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (OAB 333267/SP)
Processo 0014365-24.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Tim Celular S/A - Vistos. Diante do constante no termo retro, com a concordância da parte requerente ao valor
depositado JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação do débito, com respectivo levantamento dos valores em favor
da parte requerente; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, na forma do art. 794, inciso
I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais documentos, que
desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos para destruição. Na
hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB
234190/SP)
Processo 0014913-49.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Comercial Zena Móveis - Sociedade Limitada - Vistos. Diante do constante no termo retro, bem como do comprovante
de depósito judicial, JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação do débito, com respectivo levantamento dos valores
em favor da parte requerente; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, na forma do art.
794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais documentos,
que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos para destruição.
Na hipótese de autos digitais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JUDY MASSAROTO GASPARATO
(OAB 333052/SP), DANIELA NERDIDO GREGORIO (OAB 267635/SP)
Processo 0015264-22.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Títulos de Crédito - Telefonica Brasil S/A
- Deverá o(a) patrono(a) da requerida Telefônica Brasil S/A comparecer em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar
guia de levantamento nº 11/2016 (R$2.000,00), emitida em nome patrono Dr. Hélder Massaaki Kanamaru, OAB/SP 111.887. ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 0015846-22.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Lauro
Gomes de Oliveira - Claro S/A - Deverá a parte autora, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do comprovante de pagamento
e pedido de extinção juntado às fls. 74/77. - ADV: LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), RICARDO DE AGUIAR
FERONE (OAB 176805/SP), CARLOS DEMETRIO SUZANO (OAB 351074/SP)
Processo 0017248-41.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Bandeirante Energia S/A - Vistos. 1. Ciente do Agravo de Instrumento interposto. 2. Intime-se a parte requerida para
esclarecimento quanto aos efeitos de recebimento do recurso. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO
(OAB 186458/SP)
Processo 0018080-74.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Flytour
Viagens Ltda - - Petrobras Distribuidora S/A - CONCLUSÃO Em 17 de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos ao
MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____,
Denis Alexandre Norival Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n.
9.099/1995. Fundamento e decido. Afasto a alegada preliminar de ilegitimidade da ré Flytour, pois a questão é de mérito. É
cabível o julgamento antecipado do pedido, pois as questões de fato e de direito são suficientes à análise do caso, na forma
do art. 330, I, Código de Processo Civil. O pedido é procedente. Trata-se de relação de consumo. A responsabilidade das rés é
objetiva, e respondem de forma solidária pelos danos causados à parte autora, pois ambas participaram da venda das passagens.
O cerne da controvérsia reside em saber se as rés devem restituir o valor da passagem aérea não utilizada. A resposta é
positiva, pois a não utilização foi por motivo de saúde e informada com antecedência. Dessa forma, na medida em que a parte
autora informou, com antecedência, que sua genitora não poderia viajar por motivo de doença, cabia as rés o cancelamento da
passagem e a devolução dos valores, tendo em vista que o bilhete poderia ser novamente comercializado, evitando prejuízos
as partes. Contudo, não o fizeram. Assim, devem restituir o valor pago pela parte autora, ou seja, R$ 354,35. Ademais, a tese
da ré de ser mera intermediária do pacote adquirido pela parte autora não vinga. A ré CVC, no ato da contratação, deveria ter
informado à parte autora que o parque temático estaria fechado. Sendo assim e responsável pelos prejuízos sofridos pela parte
autora. À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR as Rés, de forma solidária, ao pagamento, a título
de danos materiais, de 354,35, atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Declaro o processo extinto na forma do art. 269, I, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser
recolhidas, em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1%
sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior
a 5 UFESPs); se houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o
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valor da condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
P.R.I. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5
UFESPs: R$ 106,25. Valor do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: MARCELO
JUNQUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 136503/SP), DENISE MARIN (OAB 141662/SP)
Processo 0018126-63.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Claro
S/A - CONCLUSÃO Em 17 de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível
e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____, Denis Alexandre Norival Franceira, Assistente
Judiciário, subscrevi. Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento e decido. É cabível
o julgamento antecipado da lide, pois as questões de fato e de direito são suficientes ao julgamento do caso, na forma do art.
330, I, Código de Processo Civil. O pedido é parcialmente procedente. Trata-se de relação de consumo. A responsabilidade
da ré é objetiva. O cerne da controvérsia reside em saber se a ré cobrou da parte autora valores indevidos. A resposta é
positiva, pois a parte autora solicitou o bloqueio de ligações provindas de telefones celulares outros estados e a ré não realizou
tal procedimento, tanto que insiste na tese do engano plenamente justificável. No entanto, mesmo assim, deve ressarcir os
prejuízos da parte autora no dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, Lei 8.078/90, em razão da cobrança indevida. Contudo,
no caso concreto, não há danos morais a serem ressarcidos, pois o fato não saiu da esfera do cotidiano; À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a Ré ao pagamento de R$ 2.062,86, a título de indenização
por danos materiais, atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Declaro o
processo extinto na forma do art. 269, I, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas,
em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da
causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs); se
houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da condenação
(que não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Mogi das
Cruzes, 18 de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5 UFESPs: R$ 106,25.
Valor do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: EDUARDO DE CARVALHO
SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP)
Processo 0018198-50.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nextel
Telecomunicações LTDA - CONCLUSÃO Em 17 de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito do
Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____, Denis Alexandre Norival
Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento
e decido. Nos autos, não há necessidade da produção de prova complexa de perícia complexa. Assim, afasto tal preliminar. É
cabível o julgamento antecipado da lide, pois as questões de fato e de direito são suficientes ao julgamento do caso, na forma
do art. 330, I, Código de Processo Civil. O pedido é procedente. Trata-se de relação de consumo. A responsabilidade da ré é
objetiva. O cerne da controvérsia reside em saber se as faturas referentes aos meses de julho a agosto de 2015 são devidas. A
resposta é negativa, pois o serviço de telefonia prestado pela ré estava, por falta de pagamento, inoperante. Assim, tendo em
vista que o serviço não foi prestado, os valores cobrados são indevidos. Ademais, a ré informa que, junto à fundação PROCON,
foi procedida tanto o cancelamento da linha como a baixa dos débitos controvertidos. Sendo assim, há o reconhecimento do
pedido da parte autora. À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos
objeto da ação e Condenar a ré a proceder à rescisão contratual. Declaro o processo extinto na forma do art. 269, I, Código de
Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo
nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais
2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs); se houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que
não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há
sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS
KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5 UFESPs: R$ 106,25. Valor do porte e remessa dos autos, no montante de
R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 1000027-91.2016.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Rogerio
Mauro D’avola - Rogerio Mauro D’avola - Vistos. É dispensável o relatório, na forma do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento
e decido. O processo é extinto por ilegitimidade passiva. A parte ré é espólio. Portanto, não é parte legítima passiva ad causam,
na forma do art. 8o, §1o, Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, Ricardo da Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais
Cíveis, p. 58). À vista do exposto, JULGO o processo extinto sem resolução de mérito na forma do art. 8o, I, Lei n. 9.099/95
c.c. art. 267, VI, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas da
interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não
poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25), mais 4% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior
a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25); se houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior
a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25), mais 4% sobre o valor da condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs,
correspondente a R$ 106,25). Deverá, ainda, ser recolhido ainda o valor do porte e remessa dos autos, no montante de R$
32,70 por volume do processo. Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. - ADV: ROGERIO MAURO
D’AVOLA (OAB 139181/SP)
Processo 1005899-24.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Steve
Von Gusseck Kliendienst - - Pedro Ivo de Oliveira - - Danilo Pereira Pimentel Fernandes - Clube de Campo de Mogi das Cruzes
- CONSULTA. Consulto Vossa excelência em como devo proceder com relação à audiência marcada para 04.02.2016 às 11:30
tendo em vista se tratar de uma quinta feira, data em que ocorrem tão somente as audiência do JECRIM. Na mais, eu Denis
Alexandre Norival Franceira, Assistente judiciário subscrevi. CONCLUSÃO Em 16 de dezembro de 2015, faço estes autos
conclusos ao MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera.
Eu____, Denis Alexandre Norival Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. Dê-se baixa na Pauta. Providencie a
Serventia nova data para a audiência. Expeça-se o necessário no mesmos moldes da decisão de fl. 181 Int. Mogi das Cruzes,
18 de dezembro de 2015. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera Juiz de Direito - ADV: DÉBORA CRISTINA ALONSO CASSI (OAB
174518/SP), EDUARDO MONTENEGRO SILVA (OAB 230288/SP), MAURIMAR BOSCO CHIASSO (OAB 40369/SP), RODRIGO
ALVES DE SOUSA (OAB 316011/SP)
Processo 1005899-24.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Steve
Von Gusseck Kliendienst - - Pedro Ivo de Oliveira - - Danilo Pereira Pimentel Fernandes - Clube de Campo de Mogi das Cruzes
- Deverá a parte autora, no prazo de 05 dias, fornecer novo endereço da testemunha Maria Aparecida Stoppa Villar Menniche,
tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de justiça juntada às fls. 196. - ADV: RODRIGO ALVES DE SOUSA (OAB
316011/SP), MAURIMAR BOSCO CHIASSO (OAB 40369/SP), EDUARDO MONTENEGRO SILVA (OAB 230288/SP), DÉBORA
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CRISTINA ALONSO CASSI (OAB 174518/SP)
Processo 1006507-22.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Nayne Corá Domingues
- Banco Santander S/A - - Renova S/A - Vistos. O Exequente opôs, com fundamento no art. 535 e seguintes do Código de
Processo Civil, embargos de declaração da sentença de fls. 148, para que fosse suprimida a omissão que aponta. É o relatório.
Fundamento e decido. Conheço dos embargos, mas não os acolho. Ao contrário do alegado pelo embargante, não há qualquer
imperfeição na sentença. Os embargos opostos objetivam, na verdade, a modificação da sentença, em desacordo com o
sistema recursal estabelecido no âmbito processual. Int. - ADV: MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP), HENRIQUE JOSÉ
PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), RAFAELA EGERT CAMPOS (OAB
347905/SP)
Processo 1007760-45.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Felipe Yudi Silva - Deverá
a parte autora, no prazo de 05 dias, fornecer endereço para citação dos representantes do réu (Célio Aparecido Campos e
Teresa Maria Gomes Barbosa), tendo em vista que, no documento fornecido de fls 79, apenas consta endereço da representante
Mary Cordeiro Gonçalves. - ADV: ARIANE LOPES PEDROSO (OAB 363382/SP)
Processo 1008435-08.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Vanessa
de Souza Olavo Mathias - BANCO BRADESCO S/A - Ciência ao patrono da requerente dos documentos apresentados pelo
requerido no pedido de extinção, às fls. 48/55. - ADV: FLAVIA GONÇALVES RODRIGUES DE FARIA (OAB 237085/SP), MARIA
CELINA VELLOSO CARVALHO DE ARAUJO (OAB 269483/SP), FERNANDO HENRIQUE ORTIZ SERRA (OAB 310445/SP)
Processo 1008839-59.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Fabrizio
Melon de Castro Affonso - SKY Brasil Serviços LTDA - Deverá o réu, no prazo de 15 dias, efetuar pagamento do débito no valor
de R$ 4.263,93 conforme art. 475-J, Código de Processo Civil, sob pena de multa de 10% e penhora on-line.* - ADV: ELLEN
CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), ROBERTO MERCADO LEBRÃO (OAB 174685/SP)
Processo 1009429-36.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - ANA
CRISTINA RAFFUL - Companhia Aérea Air France - Conforme despacho retro foi redesignada Audiência de Tentativa de
Conciliação para o dia 11/02/2016 às 14:00h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro
de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av.
Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem
comparecer munidas de documentos de identificação. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando
Schneider, Auxiliar Administrativo - Pref - ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), LEONARDO JOSE RAFFUL (OAB
306851/SP)
Processo 1010327-49.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Cristiano da Fonseca - Banco Santander S A - Fica o réu intimado, para que efetue o pagamento do débito
no valor de R$ 3.030,00, sob pena de multa de 10%, conforme disposto no artigo 475-J do CPC, Lei nº 11.232/05 e de
prosseguimento do feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Caso queira, poderá efetuar o depósito diretamente na conta do
patrono do exequente: Marcos Alberto Silva do Nascimento, CPF: 123.159.339-54, Banco do Brasil - Agência 6535-8, Conta
corrente 17.648-6. - ADV: MARCOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO (OAB 151611/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO
(OAB 221386/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN)
Processo 1010355-17.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Condomínio em Edifício - Suely Mitie
Kusano - Aline de Camargo Bilitardo Abib e outro - Suely Mitie Kusano - Faço republicar a sentença de fls. 35, tendo em vista
que a mesma não saiu publicada para a parte autora CONCLUSÃO Em 17 de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos
ao MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____,
Denis Alexandre Norival Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n.
9.099/1995. Fundamento e decido. O processo é extinto por ilegitimidade ativa. No caso concreto, foi comprovado que o imóvel
responsável pela controvérsia pertence à Tatien Kusano, parte que foi excluída por não comparecer à audiência de conciliação.
Sendo assim, a coautora Suely, não pode pleitear em nome próprio direito alheio. É, pois, parte ilegítima, na forma do art. 6º,
Código de Processo Civil. À vista do exposto, JULGO o processo extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade de parte, na
forma do art. 267, VI, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas
da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que
não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs); se houver
condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da condenação (que
não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Mogi das Cruzes, 18
de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5 UFESPs: R$ 106,25. Valor do
porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: EGBERTO MALTA MOREIRA (OAB 18158/
SP), SUELY MITIE KUSANO (OAB 96169/SP)
Processo 1010835-92.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Vitor Xavier
Pacheco - Midway S/A - Crédto, Financiamento e Investimento - - VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG) - CONCLUSÃO Em 17
de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das
Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____, Denis Alexandre Norival Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi.
Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento e decido. Afasto a alegada preliminar de
ilegitimidade passiva das rés, pois a questão é de mérito. É cabível o julgamento antecipado do pedido, pois as questões de
fato e de direito são suficientes à análise do caso, na forma do art. 330, I, Código de Processo Civil. O pedido é parcialmente
procedente. O cerne da controvérsia reside em saber se o valor cobrado pelas rés está correto. A resposta é negativa, pois,
inexplicavelmente, foram cobrados R$ 194,68 a mais do que o combinado. Dessa forma, tal valor deverá ser devolvido no dobro,
na forma do art. 42, parágrafo único, Lei 8.078/90. Ademais, as rés não cumpriram o ônus da prova de que lhes incumbia, pois
apenas tentaram, sem êxito, responsabilizar uma a outra pelo ocorrido. Todavia, ambas respondem, de forma solidária pelos
danos causados à parte autora, pois trata-se de relação de consumo e ambas participaram da relação controvertida. Assim, o
valor indevidamente cobrado deve ser restituído no dobro, perfazendo a quantia de R$ 389,24. Contudo, não há danos morais a
serem ressarcidos, pois o fato não saiu da esfera do cotidiano, ou seja, não houve dor humilhante ou aborrecimento excepcional
pelo fato das rés terem cobrado R$ 194,68 indevidamente. À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 389,24 a título de danos materiais, atualizados desde
o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da sentença até o pagamento. Declaro o processo extinto na
forma do art. 269, I, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas
da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que
não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs); se houver
condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da condenação (que
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Mogi das Cruzes,
18 de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5 UFESPs: R$ 106,25. Valor
do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO
(OAB 186458/SP), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE), MAICO PINHEIRO DA SILVA (OAB 179166/
SP)
Processo 1010855-83.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Djalma Rodrigues
de Oliveira - Vertco Blindagem Industria e Comercio Ltda Epp e outro - CONCLUSÃO Em 17 de dezembro de 2015, faço estes
autos conclusos ao MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi
Onodera. Eu____, Denis Alexandre Norival Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. Dispensado o relatório, na forma
do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento e decido. Proceda a Serventia a exclusão do polo passivo da corré Vertco, pois o
contrato de prestação de serviço foi realizado tão somente com a ré Advance. Não havendo qualquer responsabilidade de tal
ré pelo contratado. É, pois parte ilegítima. É cabível o julgamento antecipado da lide, pois houve revelia, nos termos do artigo
330, inciso II, Código de Processo Civil. Assim, os fatos incontroversos presumem-se verdadeiros. A ré Advance foi citada e
embora expressamente advertida (observações importantes, item 1), não compareceu em audiência ou apresentou contestação
tempestiva. Assim, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Há verossimilhança no alegado. A ré não adimpliu o
contrato de prestação de serviço firmado com a parte autora. Assim, deverá pagar a quantia de R$ 18.078,00 pelos serviços de
reforma prestados. À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a Ré Advance ao pagamento de R$
18.078,00, a título de indenização por danos materiais, atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1%
a.m. a partir da citação. Declaro o processo extinto na forma do art. 269, I, Código de Processo Civil. No caso de interposição de
recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver
condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não
poderá ser inferior a 5 UFESPs); se houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs),
mais 2% sobre o valor da condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da
Lei n. 9.099/95. P.R.I. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.:
Valor de 5 UFESPs: R$ 106,25. Valor do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV:
ALEXANDRE CARLOS DE ANDRADE (OAB 168646/SP), ROBERTO TORRES (OAB 104102/SP)
Processo 1011261-07.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Ivanilda Ordonho do Nascimento - Via Varejo - Casas Bahia - Fica o réu intimado para que efetue o pagamento do
débito no valor de R$ 2.611,62 , sob pena de multa de 10%, conforme disposto no artigo 475-J do CPC, Lei nº 11.232/05 e
de prosseguimento do feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Caso queira, poderá efetuar o depósito diretamente na conta
do exequente, Banco do Brasil - Agência 0294-1 C./C.: 50.260-X. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB
117417/SP), LEILA THEREZINHA DE JESUS VELOSO (OAB 127428/SP)
Processo 1012360-12.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Gizelda
Maria Ribeiro de Pádua - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 11/02/2016 às 14:30h a se realizar no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior
da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo,
sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. Nada
Mais. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando Schneider, Auxiliar Administrativo - Pref - ADV: FERNANDO
ANTONIO M CORREA LIMA (OAB 152891/SP)
Processo 1013157-85.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - R.N.O. - B.A.C.S. - CONCLUSÃO
Em 17 de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi
das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____, Denis Alexandre Norival Franceira, Assistente Judiciário, subscrevi.
Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento e decido. É cabível o julgamento antecipado
do pedido, pois as questões de fato e de direito são suficientes à análise do caso, na forma do art. 330, I, Código de Processo
Civil. O pedido é parcialmente procedente. O cerne da controvérsia reside em saber se a ré é responsável pelo pagamento
dos débitos que recaem sobre o veículo. A resposta é positiva, pois houve o sinistro do veículo em 2010. Sendo assim, o IPVA
de 2010, que foi descontado do prêmio, deve ser quitado pela ré, bem como qualquer débito posterior ao sinistro e proceder à
transferência do veículo, prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Todavia, no caso,
não houve dano moral. Embora o réu não tenha procedido à transferência do veículo, a parte autora tinha a obrigação solidária
de comunicar a transferência do veículo, na forma do art. 134, Código de Trânsito Brasileiro e art. 4º, Lei Estadual n. 6.606/89.
No entanto, não o fez. À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a proceder
à transferência do veículo, bem como ao pagamento do IPVA de 2010 e os impostos e demais despesas posteriores ao sinistro,
prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Declaro o processo extinto na forma do art.
269, I, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas da interposição,
as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser
inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs); se houver condenação, 1%
sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da condenação (que não poderá ser
inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de
2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5 UFESPs: R$ 106,25. Valor do porte e remessa
dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: DJACY GILMAR PEREIRA DA SILVA (OAB 222141/SP),
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)
Processo 1013304-14.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Sandra
Regina Rodrigues Lima - Financeira Itaú CBD Crédito, Financiamento e Investimentos - Deverá o(a) patrono(a) da autora se
manifestar acerca dos documentos e comprovante de depósito apresentados pelo requerido, às fls. 52/56, no prazo de 05 (cinco)
dias. - ADV: DIOGO DO CARMO BORGES (OAB 301485/SP), CRISTHIANE ANTINARELLI GUIMARÃES (OAB 149416/RJ)
Processo 1013430-64.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Neiva Magalhães - Telefonica
Brasil S/A - CONCLUSÃO Em 17 de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito do Juizado Especial
Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Dr. Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera. Eu____, Denis Alexandre Norival Franceira,
Assistente Judiciário, subscrevi. Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, Lei n. 9.099/1995. Fundamento e decido.
Defiro os benefícios da justiça gratuita e prioridade de tramitação à parte autora. Anote-se. É cabível o julgamento antecipado
da lide, pois as questões de fato e de direito são suficientes ao julgamento do caso, na forma do art. 330, I, Código de Processo
Civil. Trata-se de relação de consumo. A responsabilidade da ré é objetiva. O pedido é procedente. O cerne da controvérsia
reside em saber se o serviço contratado pela parte autora foi prestado. A resposta é negativa. Dessa forma, na medida em
que a parte autora alega que o serviço nunca foi prestado trata-se de fato constitutivo negativo, cabe às rés demonstrar o
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contrário, fato correlato. Para a ré tal prova é muito fácil de ser obtida, bastava demonstrar que a linha faz e recebe chamadas,
além de dados de internet. Contudo, não comprova tais fatos. Assim, não demonstrou o ônus da prova que lhe incumbia.
Portanto, desde a contratação, a ré cobra por um serviço que não presta. Assim, deve ressarcir no dobro, na forma do art.
42, parágrafo único, Lei 8.078/90 os R$ 1.186,26 pagos pela parte autora (fls. 23/64). A conduta e o nexo causal foram bem
demonstrados. Isto gerou aborrecimento excepcional à parte autora. A ré cobrou, por quase dois anos, por serviço não prestado.
Assim, tal transtorno, a vedação ao enriquecimento sem causa e o estímulo para que as rés adotem práticas mais adequadas
e respeitosas ao consumidor são parâmetros seguros para que a indenização seja fixada em R$ 1.500,00. À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a Ré ao pagamento de R$ 2.372,52, a título de danos materiais, atualizados
desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e R$ 1.500,00 a título de indenização
por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da sentença. Declaro o processo extinto na
forma do art. 269, I, Código de Processo Civil. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas
da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que
não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs); se houver
condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs), mais 2% sobre o valor da condenação (que
não poderá ser inferior a 5 UFESPs). Não há sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Mogi das Cruzes,
18 de dezembro de 2015. MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA Juiz de Direito Obs.: Valor de 5 UFESPs: R$ 106,25. Valor
do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB
183762/SP), DJACY GILMAR PEREIRA DA SILVA (OAB 222141/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 1013956-31.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Nelson de
Menezes Pinto - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 11/02/2016 às 13:00h a se realizar no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC
(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10,
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. Nada Mais. Mogi
das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando Schneider, Auxiliar Administrativo - Pref. - ADV: MARCO ROBERIO
FERNANDES NEVES (OAB 342709/SP)
Processo 1014007-42.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Joel de Brito Gomes - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 11/02/2016 às 13:30h a se
realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado
no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio
3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação.
Nada Mais. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando Schneider, Auxiliar Administrativo - Pref. - ADV:
FELIPE NUNES PEREIRA (OAB 236363/SP)
Processo 1014271-59.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição de indébito - Andréia Regina
Bueno Palácio - Sky Brasil Serviços Ltda - Andréia Regina Bueno Palácio - O(A) patrono(a) da autora deverá se manifestar
acerca dos documentos apresentados pelo requerido, na contestação às fls. 38/83, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: ELLEN
CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), ANDRÉIA REGINA BUENO PALÁCIO (OAB 177951/SP)
Processo 1014463-89.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Huang I En - Foi
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2016 às 13:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE
DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233.
Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: IVANA XAVIER DE OLIVEIRA
(OAB 287071/SP)
Processo 1014996-48.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - Allan Kardec
Arruda Ferreira - Banco Panamericano S/A - Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias, acerca da contestação e
documentos juntados às fls. 28/88. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), PAULO GUIMARAES COLELA DA SILVA
JUNIOR (OAB 248282/SP)
Processo 1015239-89.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Sergio Marques
Correa - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2016 às 14:00h a se realizar no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC
(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10,
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: OTAVIO
AUGUSTO MONTEIRO PINTO ALDAY (OAB 305874/SP)
Processo 1015954-34.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Monica Aparecida de Carlis Silveira - Net Serviços de Comunicação S/A - Manifeste-se a parte autora, no prazo
de 05 dias, acerca da contestação e documentos juntados às fls. 21/73. - ADV: EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA
(OAB 182165/SP), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), MARCOS BATALHA JUNIOR (OAB 331494/SP)
Processo 1016011-52.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Fernando
de Sant’ana Gonzales - Fernando de Sant’ana Gonzales - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia
09/03/2016 às 16:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes,
POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de
Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas
de documentos de identificação. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando Schneider, Auxiliar
Administrativo - Pref - ADV: FERNANDO DE SANT’ANA GONZALES (OAB 283360/SP)
Processo 1016385-68.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Karina Francisco de Castro Associação Educacional Nove de Julho (uninove) - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2016 às
15:00h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL,
localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº
200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de
identificação. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando Schneider, Auxiliar Administrativo - Pref.
- ADV: JONATHAN CONTIERE SAMPAIO (OAB 355722/SP), TATTIANA CRISTINA MAIA (OAB 210108/SP), FABIO ANTUNES
MERCKI (OAB 174525/SP)
Processo 1016464-47.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nilson
do Espirito Santo - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2016 às 15:30h a se realizar no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC
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(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10,
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. Nada Mais. Mogi
das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando Schneider, Auxiliar Administrativo - Pref. - ADV: DIEGO DE CASTRO
BARBOSA (OAB 368568/SP), THIAGO DO ESPIRITO SANTO (OAB 361933/SP)
Processo 1016464-47.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nilson
do Espirito Santo - Vistos. 1. Diante dos demonstrativos de pagamento acostados às fls. 31/34, defiro os benefícios da justiça
gratuita à parte requerente; anote-se junto ao sistema. 2. No mais, publique-se o ato ordinatório expedido às fls. 34. Int. - ADV:
THIAGO DO ESPIRITO SANTO (OAB 361933/SP), DIEGO DE CASTRO BARBOSA (OAB 368568/SP)
Processo 1016536-34.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Junia
Helena Renato de Marais e outro - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2016 às 16:00h a se
realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado
no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio
3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação.
Nada Mais. Mogi das Cruzes, 18 de dezembro de 2015. Eu, José Orlando Schneider, Auxiliar Administrativo - Pref. - ADV:
SERGIO HENRIQUE ROMANO GARCIA RUIZ (OAB 339531/SP)
Processo 1018080-57.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - J.B. - Jose
Beraldo - Vistos. 1. Os documentos acostados com a inicial não guardam qualquer relação com as partes indicadas na inicial.
2. Ademais, idêntica ação foi ajuizada sob n.1013652-32/2015 e que se encontram em fase de audiência conciliatória. 3. Nesse
contexto, a parte autora deve promover os devidos esclarecimentos e aditando-se a inicial em 10 dias, sob pena de extinção.
Int. - ADV: JOSE BERALDO (OAB 64060/SP)
Processo 1018114-32.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Edu Monteiro
Junior - Vistos. 1. A parte autora deve promover a emenda da inicial para trazer aos autos a completa qualificação da(s) parte(s)
requerida(s) conforme art. 282, II, CPC e art. 9º, II da Resolução n. 551/2011 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que regulamenta o processo eletrônico. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. 2. A parte autora deve comprovar o
esgotamento dos meios para obtenção do endereço da parte ré ou executada (por exemplo, no caso de pessoa física, pesquisas
junto à Telefonica e outras operadoras, como Tim, Claro e Vivo e, no caso de pessoa jurídica, pesquisas junto à Junta Comercial
ou Associação Comercial, além de sites como Telefonica ou Telelistas, assim como órgãos públicos como DETRAN). É dizer,
há diversos meios de localização do endereço da parte ré ou executada, a considerar que tal ônus é da parte autora. Prazo de
30 dias, pena de extinção. 3. Acaso haja necessidade, cópia desta decisão, instruída com os dados necessários, servirá como
ofício a fim de que tais órgãos (inclusive DETRAN ou CIRETRAN, sem exclusão dos demais) forneçam o endereço da parte ré ou
executada. O ofício poderá ser encaminhado pela própria parte mediante oportuna comprovação nos autos. O interessado pode
verificar a autenticidade deste documento e imprimi-lo em consulta ao site do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acesso no
link: http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do. O interessado deverá instruir o ofício com as cópias necessárias para o cumprimento
da ordem, reconhecida a autenticidade pelo próprio advogado (art. 365, inc. IV, do CPC). Entregue o documento na repartição
correspondente, a parte Autora deverá apresentar ao Cartório comprovação da entrega, com o protocolo na cópia do ofício.
Em caso de qualquer divergência, poderá ser reproduzido o documento pelo sistema SAJ. A presente medida tem por objetivo
diminuir a sobrecarga do Cartório e agilizar o procedimento, dispensando, ainda, a vinda do advogado ao Cartório. Int. - ADV:
MAURÍCIO CARLOS GUEDES (OAB 160519/SP)
Processo 1018126-46.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Carla
Daniela Negreiro - Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O valor da causa quando
o litígio versa sobre cumprimento é o valor do contrato e, à luz dos documentos acostados, bem como da narrativa dos fatos,
vê-se que a autora superou o limite permitido em sede de Juizado Especial. Impende salientar, porquanto oportuno, que levando
em conta o valor do conteúdo econômico da pretensão, no caso vertente, a soma do valor do bem mais condenação por danos
morais, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Isto posto e pelo mais que dos autos consta indefiro a petição
inicial e o faço com apoio no art. 3°, inciso I, da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso de
interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições:
se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25),
mais 4% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25); se houver condenação,
1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25), mais 4% sobre o valor da
condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25). Deverá, ainda, ser recolhido ainda o valor
do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. Com o trânsito em julgado, aguarde-se por
até 30 dias eventual desentranhamento dos documentos apresentados pela autora, providencia que desde já defiro; decorrido
aludido prazo e em nada sendo requerido, destruam-se os autos, observadas as anotações pertinentes na ficha-memória. Sem
custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995. P.R.I. - ADV: RICARDO AMOROSO IGNACIO (OAB
300529/SP), MATHEUS VALERIO BARBOSA (OAB 301163/SP)
Processo 1018137-75.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Ana Cristina Costa Boucault
- Vistos. Cite-se para pagamento no prazo de três dias, sob pena de penhora. Desde já, é autorizado ao Oficial de Justiça o
arrombamento, constatação e reforço policial, se necessário. Ocorrendo a penhora, designe a serventia dia e hora para audiência
de conciliação e embargos, expedindo-se o necessário. Havendo depósito, diga o exequente. Em caso de não localização da
parte executada ou de bens, o exequente deve indicar novo endereço ou indicar bens, sob pena de extinção (art. 53, §4º, Lei n.
9.099/95). Int. - ADV: HELEINE VIRGINIA LILLO QUINTAS (OAB 181004/SP)
Processo 1018154-14.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Alessandra Siqueira
Correa - Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O valor da causa quando o litígio
versa sobre cumprimento é o valor do contrato e, à luz dos documentos acostados, bem como da narrativa dos fatos, vê-se
que a autora superou o limite permitido em sede de Juizado Especial. Impende salientar, porquanto oportuno, que levando em
conta o valor do conteúdo econômico da pretensão, no caso vertente, a soma do valor do bem mais condenação por danos
morais, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Isto posto e pelo mais que dos autos consta indefiro a petição
inicial e o faço com apoio no art. 3°, inciso I, da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso de
interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo nas seguintes condições:
se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25),
mais 4% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25); se houver condenação,
1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25), mais 4% sobre o valor da
condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25). Deverá, ainda, ser recolhido ainda o valor
do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. Com o trânsito em julgado, aguarde-se por
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até 30 dias eventual desentranhamento dos documentos apresentados pela autora, providencia que desde já defiro; decorrido
aludido prazo e em nada sendo requerido, destruam-se os autos, observadas as anotações pertinentes na ficha-memória. Sem
custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995. P.R.I. - ADV: MAURÍCIO CARLOS GUEDES (OAB
160519/SP)
Processo 1018199-18.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição de indébito - Benedita de Assis
da Cruz - Vistos. 1. A parte requerente deve promover o aditamento à inicial para atribuição de correto valor à causa. Prazo: 10
dias, sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo, tornem para apreciação. Int. - ADV: FLAVIO ABISSAMRA FERREIRA DE
SOUZA (OAB 345974/SP), DANILO EDUARDO DE ALMEIDA (OAB 356160/SP)
Processo 1018216-54.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Darci Rodrigues Lemes
- Vistos. 1. A parte autora deve promover a emenda da inicial para trazer aos autos procuração outorgada ao patrono, bem como
todos os documentos necessários que comprovem os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 282, II, CPC e art. 9º, II
da Resolução n. 551/2011 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que regulamenta o processo eletrônico. Prazo:
10 dias, sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem para extinção. Int. - ADV: FERNANDO DE
SANT’ANA GONZALES (OAB 283360/SP)
Processo 1018225-16.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Tatiane
Cristina Torres e outro - Vistos. A parte autora deve promover a emenda da inicial para trazer aos autos procuração outorgada
pelo requerente Rafael Almeida Santos, bem como cópias dos documentos pessoais, visto que não constou. Prazo: 10 dias, sob
pena de indeferimento da petição inicial. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO DE JESUS FERREIRA (OAB 260406/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO MACHADO MIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO KOSLOWSKY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 1000018-32.2016.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Maria Cristina Ariza de
Aquino - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Machado Miano Vistos. 1 - Concedo à autora os benefícios da gratuidade judiciária.
ANOTE-SE. 2 - Os remédios vêm prescritos por profissional habilitado (médico), a fl. 27. Conquanto dois deles sejam de
pequeno valor (Purant T4 e Ginkobiloba), a autora é “do lar”. Assim, antecipo a tutela e determino ao Município que proceda à
entrega desses fármacos à autora, enquanto durar o tratamento, em 20 dias. A contar d0 21º dia, incorre o Município em multa
de 300 reais/dia, limitada a 9.000 reais, sem prejuízo do sequestro de verbas públicas para a aquisição dos medicamentos. 3
- Cite-se. Intime-se. 4 - Intime-se. Mogi das Cruzes, 11 de janeiro de 2016. - ADV: GILSON BATISTA TAVARES JUNIOR (OAB
297220/SP)
Processo 1000061-66.2016.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Garantias Constitucionais - S.M. - Vistos. 1 - CONCEDO
AO AUTOR os benefícios da gratuidade judiciária. ANOTE-SE. 2 - CONCEDO AO AUTOR os benefícios da prioridade na
tramitação processual. 3 - A f. 22, comprova-se que o autor requereu a isenção em 02/12/2015. Passado pouco mais de um
mês, entende possuir o direito à isenção, postulando em sede de antecipação de tutela pela suspensão da exigibilidade do
IPVA. Entretanto, não vislumbro a verossimilhança de sua alegação. Com efeito, o art. 33 da Lei Estadual 10.177/98 dispõe
que a Administração Pública possui 120 dias de prazo para responder a pedidos administrativos. E que, transcorridos os 120
dias, tem-se como indeferido o requerimento. Assim, sem o indeferimento, e estando dentro do prazo legal para a Administração
responder, inexiste razão para a suspensão da exigibilidade do IPTU. Para conseguir a isenção a tempo, o autor deveria ter
protocolado seu pedido três meses antes do fim de dezembro, para possibilitar o exame da incidência do IPTU. Dessarte, ab
initio, válida a cobrança. 4 - Cite-se. 5 - Intime-se. Mogi das Cruzes, 11 de janeiro de 2016. - ADV: CLARA SAYURI MURAKAMI
(OAB 288166/SP)
Processo 1002824-74.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Elcio Domiciano de Souza Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Machado Miano Vistos. ELCIO DOMICIANO DE
SOUZA, qualificado na inicial, ajuizou a presente demanda em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a condenação da ré ao pagamento das parcelas devidas, concernentes ao adicional de insalubridade, correspondente
aos períodos de 13JAN2011 a 30JAN2011; 13ABR2011 a 13JUN2011 e 31JUL2012 a 08AGO2012, totalizando a importância de
R$ 1.606,86, atualizado e corrigido, bem como, o pagamento de danos morais. Alegou em síntese, que é ocupante do cargo de
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP), todavia referido adicional de insalubridade não foi pago no período
informado na inicial. Aduziu que faz jus ao Adicional de Insalubridade, conforme prescreve a norma dos artigos 1º e 3º da Lei
Complementar n. 432, de 18.12.2011. Por fim, requereu a procedência dos pedidos. A inicial (fls. 01/10) veio acompanhada de
procuração e documentos (fls. 11/38). Citada (fls. 45), a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu contestação (fls.
46/58), sustentando que a pretensão do autor não encontra respaldo legal, uma vez que a concessão do adicional de
insalubridade não é automática e depende de uma série de requisitos, conforme prescreve o artigo 2º da Lei Complementar
432/85. Informou também que o Decreto nº 25.492, de 14.07.1986 veio a regularizar e classificar as atividades insalubres.
Asseverou que o aludido adicional somente produz efeitos a partir da data da homologação do laudo de insalubridade, bem por
isso, agiu com fulcro na legalidade. Réplica às fls. 61/63. Instadas a especificar provas a produzir (f. 64), as partes concordaram
com o julgamento antecipado da lide (fls. 66 e 67). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1.Passo ao julgamento antecipado
da lide, como imperativo contido no art. 330, I, do Código de Processo Civil. 2.O autor, ocupante do cargo de Agente de Escolta
e Vigilância Penitenciária (AEVP), almeja a condenação da ré ao pagamento das parcelas devidas do adicional de insalubridade,
indicadas na inicial, no importe de R$ 1.606,86, atualizado e corrigido. 3.A pretensão inicial é procedente em parte. Com efeito,
a Lei Complementar nº 1.179 de 26.06.2012 que alterou a Lei Complementar nº 432 de 18.12.1985, dispõe sobre a concessão
de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, in verbis:
Artigo 1º - O artigo 3º da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:”Artigo
3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio
e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores:I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos
e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais);II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$
432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais);III - a partir
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento
e nove reais);IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$
248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).
Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no
Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.” (NR)Artigo 2º - As
despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário.Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 1º de janeiro de 2010. (Grifei). Assim, nada há que infirme o direito do autor a perceber os adicionais de
insalubridade, visto que estão devidamente regulamentados em lei, máxime porque a própria Administração providenciou a
incorporação da vantagem nos vencimentos do autor. De fato, a ré não comprovou os pagamentos dos períodos indicados na
inicial, perseguidos pelo autor. Apesar da Lei Complementar nº 1.179 ter sido publicada somente em 26.06.2012, é clara ao
dispor no artigo 3º que entraria em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010. No mais,
prevalece o entendimento de que o adicional de insalubridade deve ser pago desde o início das atividades insalubres. Nesse
sentido: “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Servidores públicos estaduais. Pretensão de receber o adicional desde o início das
atividades insalubres. Admissibilidade. Inteligência da LC 435/85. “Dies a quo” da incidência do adicional não está limitado à
homologação do laudo pericial, que apenas reconheceu uma situação de fato já existente e não instituiu a insalubridade.
Sentença de procedência. Recursos não providos.” (Ap. Nº 0015595-60.2012.8.26.0053; Rel.: Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal; TJESP). Nesta toada, ainda que a ré sustente ter sido reconhecido/declarado a atividade insalubre desenvolvida pelo
autor apenas após a realização de laudo, resta evidente que desde seu ingresso já estava exposto a riscos, sendo assim devido
retroativamente o referido adicional, observada a prescrição quinquenal. Por fim, não se pode considerar a ocorrência de
constrangimentos que ensejam indenização por dano moral, pois é fundamental cravar-se que tais danos devem estar apoiados
em real e concreta ofensa - física ou psíquica - e devem apresentar certa magnitude para serem reconhecidos como tais. Dentro
de tal conjunto probatório, o que se vê é que não resultou efetiva ofensa à moral ou sofrimento extraordinário do autor. Por outro
lado, não se desincumbindo o autor da comprovação de qualquer conduta ofensiva e desonrosa praticada, ou mesmo de ação
ou omissão antijurídica, antagônica à moralidade ou ao bom senso, não há que se falar em pedido de indenização. Fundamentada
a decisão, disponho: JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial por ELCIO DOMICIANO DE SOUZA,
para condenar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO no pagamento de adicional de insalubridade, correspondente
aos períodos de 13JAN2011 a 30JAN2011; 13ABR2011 a 13JUN2011 e 31JUL2012 a 08AGO2012, devendo os percentuais ser
fixados no grau máximo, conforme prescreve a Lei Complementar nº 1.179 de 26.06.2012 que alterou a Lei Complementar nº
432 de 18.12.1985, observando-se, contudo, a prescrição quinquenal. Os juros moratórios devem ser calculados nos termos
estabelecidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e, quanto
à correção monetária, a contar do ajuizamento da ação, também deve ser fixada nos termos da Lei nº 11.960/09, até 25/03/2015,
aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, nos termos da modulação julgada pelo STF na
ADIn 4357. É importante destacar que o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade 4357, teve recentemente, em
25/03/2015, julgada sua modulação, sendo determinado que: “2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários;” Assim, deve ser aplicada lei nº 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a
correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês. Por fim, considerando que o autor sucumbiu em parte mínima, condeno
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00, nos termos do §
3º e § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Finalmente, encerro esta fase processual nos termos do artigo 269, I, do
CPC. P.R.I. - ADV: FELISBERTO CERQUEIRA DE JESUS FILHO (OAB 294782/SP), BARBARA ARAGÃO COUTO (OAB 329425/
SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP)
Processo 1002911-30.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - Amauri Assis de Miranda - Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Ciência à parte autora acerca da manifestação da requerida alegando o
cumprimento da decisão judicial. - ADV: CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP), FABIO SIMAS GONÇALVES (OAB 225269/
SP), DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP), FLORENCE ANGEL GUIMARÃES MARTINS (OAB 341188/
SP)
Processo 1003361-70.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Saúde Mental - A.C.J. - J.J.R. e outro - Considerando-se
a antecipação dos efeitos da tutela de fls. 32/33, bem como as juntadas de fls. 167/168 e 205, mormente os documentos de fls.
206/208, determino ao Município de Mogi das Cruzes que, em 10 (dez) dias, providencie vaga a Jefferson Jesus dos Reis, em
novo estabelecimento hospitalar especializado em tratamento de dependentes químicos, de preferência em Mogi das Cruzes ou
nesta região do Alto Tietê, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do 11º dia da intimação,
que será feita pela imprensa. Com a indicação da Clínica, tornem com celeridade para as demais providências que se fizerem
cabíveis. Urgencie-se a publicação desta decisão. - ADV: GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB 164180/SP), DANILO IKEMATU
GUIMARAES (OAB 341002/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1006968-91.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Benedito Galvão Município de Mogi das Cruzes - - Estado de São Paulo - Ciência à FESP acerca da decisão de f. 86. - ADV: GRACIELA MEDINA
SANTANA (OAB 164180/SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP), FILIPE AUGUSTO LIMA HERMANSON CARVALHO
(OAB 272882/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FELIPE SORDI MACEDO (OAB
341712/SP)
Processo 1007007-25.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Ana Maria de Souza
- Município de Mogi das Cruzes - - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias, formulado
pela Defensoria Pública à f. 166. Aguardem-se os autos referido prazo, e, após, abra-se nova vista dos autos à DP. Intime-se.
- ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FERNANDA CRISTINA LOURENCO ALVES
MEIRA (OAB 309977/SP), GABRIELA JAPIASSÚ VIANA (OAB 311565/SP), GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB 164180/SP),
FLORENCE ANGEL GUIMARÃES MARTINS (OAB 341188/SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP)
Processo 1007370-75.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Angela Vitoria Xavier
Ribeiro - Município de Mogi das Cruzes e outro - Intimação da parte autora para se manifestar acerca da defesa apresentada
pela FESP, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP), SAULO FERREIRA LOBO (OAB
276243/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1008746-96.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração - Haruo Seike SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - - Condomínio Residencial Jardim Europa - Vistos. Sem
prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de
cada uma delas em relação à natureza da demanda, aos pontos controvertidos e ao ônus da prova que incumbe a cada uma das
partes. Outrossim, na mesma oportunidade, digam se há interesse na designação preliminar para tentativa de conciliação. No
mais, dê-se ciência às partes acerca da juntada do documento eletrônico de fls. 154/159. Publique-se. - ADV: TÂNIA CRISTINA
DE LIMA PEREIRA MIRANDA (OAB 145764/SP), MARILISA EMI SEIKE (OAB 179670/SP), JORGE CANDIDO DA ROCHA (OAB
94206/SP), LILIANE REGINA VIEIRA LUCAS (OAB 293431/SP)
Processo 1010384-67.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Carlos Garcia Machado Serviço Municipal de Água e Esgoto Semae - Ciência às partes acerca da juntada aos autos do e-mail de fls. 91/96, noticiando
o trânsito em julgado em 30/11/2015 do agravo de instrumento n. 2189519-38.2015.8.26.0000, ao qual foi negado provimento.
- ADV: LILIANE REGINA VIEIRA LUCAS (OAB 293431/SP), LEILA MARIA RAMALHO LEAL DE LIMA (OAB 42442/SP)
Processo 1010699-32.2014.8.26.0361 - Embargos à Execução - Juros - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO - IPREM - HAROLDO FERNANDES - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Machado Miano Vistos. 1 - Suspendo a decisão
atacada e, consequentemente, o próprio processo, até resolução final de Agravo de Instrumento. 2 - Prestem-se as informações,
ressaltando-se que: i) trata-se de causa que visa apurar diferença de mais de 300 mil reais; ii) a necessidade de perícia decorre
da necessidade de verificação da correção dos cálculos apresentados pela embargante, em consonância com a decisão que
gerou o crédito exequento; iii) as Comarcas do interior não possuem mais contador judicial. Em realidade, o cargo deixou de
existir; ainda que existisse, ele se limitaria a meras operações aritméticas, o que não é o caso; iv) todo processo tem um custo, e
a parte deve saber que, ao ajuizar uma ação, incorre nesse risco. 3 - Intime-se. Mogi das Cruzes, 11 de janeiro de 2016. - ADV:
MARIA LAURA MATOSINHO MACHADO (OAB 113533/SP), CARLOS ALBERTO PALUAN (OAB 203475/SP), ACÁSSIA REGINA
NASCIMENTO DE MEDEIROS (OAB 351754/SP)
Processo 1010865-30.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Amilton Barbosa de Souza
- Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Machado Miano Vistos. AMILTON BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou esta
causa em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo, em síntese, a suspensão do Termo de Embargo
de Obra, bem como a anulação do Auto de Infração Ambiental nº 306302. Alegou, para tanto, não estar praticando nenhuma
atividade lesiva ao meio ambiente, razão pela qual, pugnou pela procedência dos pedidos. A inicial (fls. 01/05) veio acompanhada
de procuração e documentos (fls. 06/20). Emenda à petição inicial (f. 22). A tutela antecipada foi indeferida (f. 26). Manifestação
do autor, informando que as partes se compuseram amigavelmente, bem como os embargos foram suspensos, razão pela qual,
pugnou pela extinção do feito (fls. 32/33, 42 e documentos de fls. 43/48). É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De
rigor o imediato julgamento do feito, na medida em que se verifica, na hipótese, falta de interesse de agir superveniente do
autor, conforme artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, o próprio autor noticiou no presente feito, que
as partes se compuseram amigavelmente, bem como os embargos foram suspensos, o que torna inviável o cumprimento da
medida ora pleiteada nestes autos. Assim, forçoso reconhecer, que ocorreu na espécie, a perda superveniente do interesse
de agir do autor nestes autos, sendo de rigor a extinção deste feito, sem resolução do mérito. Nesse sentir, ensina Humberto
Theodoro Júnior, na obra Curso de Direito Processual Civil, Forense, 28ª ed., p. 56/57, que: “A segunda condição da ação é o
interesse de agir, que também não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma
ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao
interesse substancial. Entende-se, desta maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a
demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localizase o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à
aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como
adverte Allorio. (...) O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa
relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a
parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que existia interesse processual, se
aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre ‘que o pedido
apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto’”. Ante
todo o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento
no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo
de condenar o autor em honorários advocatícios, posto que não houve citação da parte adversa. Oportunamente, arquivem-se
os autos, após as devidas anotações e observadas as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: SYLVIO KRASILCHIK (OAB 56592/SP)
Processo 1011836-15.2015.8.26.0361 - Embargos à Execução - Correção Monetária - Prefeitura Municipal de Mogi das
Cruzes - Luiz Rodrigues - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Machado Miano Vistos. O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES opôs
os presentes embargos à execução que lhe é movida por LUIZ RODRIGUES, alegando, em resumo, excesso de execução,
posto que o embargado se utilizou de índices equivocados, sendo que a tabela a ser utilizada é a Tabela Prática do TJ/SP
relativa às Fazendas Públicas - MODULADA. Aduziu que o valor devido é de R$ 1.578,82 (um mil, quinhentos e setenta e
oito reais e oitenta e dois centavos), atualizado a partir do trânsito em julgado da sentença (Maio/2014) até o corrente mês
de Outubro/2015, e não de R$ 1.641,20 apresentado pelo embargado. A inicial (fls. 01/03) veio acompanhada de documentos
(fls. 04/18). Os embargos foram recebidos com suspensão da execução (f. 19). Devidamente intimado, o embargado não se
opôs ao cálculo apresentado pelo embargante e pugnou pelo julgamento da lide (f. 25). É o breve relatório. FUNDAMENTO E
DECIDO. Os presentes embargos são procedentes, nos termos das razões a seguir expostas. O embargante alega ser devedor
de R$ 1.578,82 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), atualizado a partir do trânsito em julgado
da sentença (Maio/2014) até o corrente mês de Outubro/2015. O embargado, por sua vez, não se opôs ao cálculo apresentado
pelo embargante, de modo que se verifica a ocorrência do reconhecimento da procedência do pedido inicial, nos termos do
artigo 269, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no artigo 741, inciso V, e artigo 269,
inciso II, ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, para fixar o valor
devido de R$ 1.578,82 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), atualizado a partir do trânsito em
julgado da sentença (Maio/2014) até o corrente mês de Outubro/2015. Deixo de condenar o embargado em custas e despesas
processuais, bem como nos honorários advocatícios, considerando que é beneficiário da Justiça Gratuita, que ora defiro nestes
autos. Com o trânsito em julgado, efetue de imediato a averbação da extinção e, em seguida, dê-se vista à parte exeqüente,
nos autos da execução, para que requeira o que for do interesse, em seu prosseguimento. Junte-se cópia desta sentença nos
autos principais. P.R.I.C. - ADV: GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB 164180/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (OAB 999999/SP)
Processo 1012164-42.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Medicamentos - Sueli Cardoso - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - Vistos. Sem prejuízo do julgamento antecipado da
lide, especifiquem as partes provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma delas em relação à natureza
da demanda, aos pontos controvertidos e ao ônus da prova que incumbe a cada uma das partes . Outrossim, na mesma
oportunidade, digam se há interesse na designação preliminar para tentativa de conciliação - ADV: CARLOS JOSÉ DE SOUZA
(OAB 182135/SP), GILSON BATISTA TAVARES JUNIOR (OAB 297220/SP)
Processo 1012933-50.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Revogação/Anulação de multa ambiental - Petrobrás
Transporte S/a. - Transpetro - Cetesb - Vistos. Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes provas que
pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma delas em relação à natureza da demanda, aos pontos controvertidos
e ao ônus da prova que incumbe a cada uma das partes . Outrossim, na mesma oportunidade, digam se há interesse na
designação preliminar para tentativa de conciliação - ADV: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO (OAB 183805/SP),
ROSANGELA VILELA CHAGAS (OAB 83153/SP), MARIA DE FATIMA CHAVES GAY (OAB 127335/SP)
Processo 1013308-51.2015.8.26.0361 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Serviço
Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes - Ciência ao expropriante acerca da juntada aos autos do documento
eletrônico de fls. 46/52. - ADV: MARCIO ALEXANDRE FERREIRA (OAB 146897/SP)
Processo 1013976-22.2015.8.26.0361 - Mandado de Segurança - Licenças - Danceteria Terukina Fernandes Ltda - Prefeitura
Municipal de Mogi das Cruzes - Dê-se ciência às partes acerca da juntada aos autos do documento eletrônico de fls. 177/180.
- ADV: FERNANDA CRISTINA LOURENCO ALVES MEIRA (OAB 309977/SP), RICARDO FATORE DE ARRUDA (OAB 363806/
SP)
Processo 1018174-05.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Anna Giuliani Pavan e outro Vistos. 1 - Há necessidade de realização de prova para se chegar ao valor da indenização, uma vez comprovados os fatos em
toda sua extensão. Por isso, neste momento, imperioso o contraditório. Indefiro, assim, a antecipação de tutela. 2 - Cite-se. 3 Intime-se. Mogi das Cruzes, 11 de janeiro de 2016. - ADV: ANTONIO DO AMPARO BARRETO JUNIOR (OAB 237768/SP)

FORO DISTRITAL DE GUARAREMA
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO VANÊSSA CHRISTIE ENANDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AGNES PRISCILA MARTINS BRAGA SAWAYA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 0000437-44.2015.8.26.0219 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - MANOEL FILHO DA SILVA - JOSEANE FERNANDA ZAN DA SILVA - ELAINE BAGESTERO FERREIRA - - JOSÉ MARCOS FERREIRA - Vistos. Defiro os
benefícios da gratuidade processual aos requeridos. Anote-se. Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas para
comparecimento em audiência já designada com urgência. Por fim, indefiro demais pedidos considerando que as partes tiveram
oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir às folhas 213 (publicação confirmada às folhas 221). Intime-se.
- ADV: KARINA FARIA PANACE BARBOSA (OAB 222165/SP), RENATO PANACE (OAB 43840/SP), RICARDO ALEXANDRE DE
OLIVEIRA (OAB 264608/SP), ANDRE BAGESTERO DOS SANTOS (OAB 299788/SP)

MOGI-GUAÇU
Cível
2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO FOCHESATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CECÍLIA DA SILVA AMARAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0000346-40.2015.8.26.0546 - Cautelar Inominada - Liminar - SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE
DO MUN. ARARAS - SAEMA - Vistos. Trata-se de Medida Cautelar Inominada com pedido de liminar, promovida por SAEMA SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS contra CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, distribuída no Plantão Judiciário de 22.12.2015 - 07° CJ - Mogi Mirim/Vara Plantão - Mogi Mirim,
com pedido de dependência ao Processo n° 1008829-12.2015, em trâmite pela Eg. Primeira Vara local. Consoante verifica-se do
pedido inicial, a presente medida cautelar deverá ser requerida ao Juiz da causa, nos termos do art. 800 do C.P.C.. Desta forma,
determino o encaminhamento destes autos ao Cartório do Distribuidor local para redistribuição ao MM. Juízo da 1ª Vara local.
Anote-se e comunique-se. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO (OAB 215029/SP)
Processo 0000362-91.2015.8.26.0546 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - ESPOLIO - ELISIO GOMES DE
PAIVA - Vistos. Apresentado os presentes autos, vindos do Plantão Judiciário de recesso de final de ano, tenho que é caso de
extinção sem julgamento de mérito, por absoluta falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. Segundo narra a inicial
o ato de “turbação” narrado pela autora seria: “a ré pratica ato de turbação pois ameaça a posse do requerente, através de ação
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ajuizada baseada em contratos de compra e venda falsificados...”. Com todo o respeito, a autora brinca com o Poder Judiciário
com a presente demanda. O ingresso de demanda perante o Poder Judiciário não pode ser mote para ações como a presente.
Na realidade, o que pretendeu a autora com esta demanda foi simplesmente conseguir alterar a decisão do Magistrado que
recebeu a ação proposta pela requerida. No entanto, como bem lembrou o Magistrado que analisou de forma preliminar este
feito no Plantão Judiciário, deveria o E. Tribunal de Justiça ser instado a se manifestar. Percebe-se, pois, que a presente lide é
temerária e foi utilizada para conseguir objetivo ilegal. Evidente, pois, que há má-fé, que deve ser punida com a multa prevista
no CPC. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI do CPC, havendo
nítida falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. Pela litigância de má-fé, condeno a autora ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. PRIC. - ADV: MAILSON LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP), JORGE LUIZ DE
OLIVEIRA CRUZ (OAB 148894/SP)
Processo 1000791-11.2015.8.26.0362 - Procedimento Sumário - Seguro - FLAVIO ROGERIO SANTOS - Seguradora Líder
dos Consórcios DPVAT - 1. Fls 86: ciência a(s) parte(s). (Ofício do IMESC, designando a perícia para o dia 07/06/2016, às 11:30
horas, na Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo). O(s) procuradore(s) deverá(ão) providenciar o comparecimento
da(s) parte(s) na perícia. 2. Aprovo os quesitos apresentados pelo autor a fls. 82/83. Encaminhem-se-os ao Imesc, por ofício.
3. Veiculado este despacho no Diário Eletrônico, aguarde-se a vinda do laudo pericial pelo prazo de sessenta (60 dias) após a
realização da perícia. Intime-se. - ADV: BRUNO DE ASSIS SARTORI (OAB 349831/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI
(OAB 115762/SP)
Processo 1004846-05.2015.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Daiene Ingrid Cezario - Fls
80: ciência a(s) parte(s). (Ofício do Perito “Dr Miguel Augusto Nogueira Mollo CRM 44.313”, designando a perícia para o dia
19.02.2016, às 09:15 horas, no Consultório Situado na Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 592, Vila Conrado São João da Boa
Vista SP Fone 3633-3150). O(s) procuradore(s) deverá(ão) providenciar o comparecimento da(s) parte(s) na perícia. Veiculado
este despacho no Diário Eletrônico, aguarde-se a vinda do laudo pericial pelo prazo de sessenta (60 dias) após a realização da
perícia. - ADV: NAYARA KARINA BORGES ALMEIDA (OAB 328267/SP)
Processo 1007135-42.2014.8.26.0362 - Ação Popular - Atos Administrativos - Jose Martini Neto - Helio Miachon Bueno e
outro - Jose Martini Neto - Vistos. JOSÉ MARTÍNI NETO ajuizou a presente ação popular contra MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU
e HÉLIO MIACHON BUENO, alegando, em síntese, que o segundo, na qualidade de Prefeito Municipal, dispensou o servidor
público estável Antônio Carlos Vital, sob o fundamento de extinção do contrato de trabalho decorrente da concessão de benefício
previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, entendimento jurisprudencial ultrapassado pelas ADIns nº: 1721 e
1770, em que foi reconhecido que a aposentadoria voluntária de servidor público, não acarreta a extinção do contrato de
trabalho, salvo se o servidor optar pelo afastamento. Alegou, ainda, que a dispensa de servidor púbico estável se deu em
desconformidade com o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, bem como em período em que o funcionário se encontrava
licenciado sem remuneração. Aduz que em decorrência da alegada dispensa o servidor ajuizou reclamação perante a E. Justiça
do Trabalho (0019300-09.2008.5.15.0071) a qual declarou nula a extinção contratual, restabeleceu o vínculo de emprego,
determinou a reintegração e a restituição de todos os direitos decorrentes do contrato, causando lesão ao erário municipal, no
importe de R$ 326.965,90. Requereu citação da Municipalidade para que se manifeste quanto a integração do polo ativo e a
condenação do segundo requerido ao ressarcimento ao erário municipal, acrescido de juros e correção monetária desde a data
da dispensa do servidor (14.03.2006), bem como a concessão da gratuidade processual. A representante do Ministério Público
manifestou-se pela citação dos réus (fls. 62), deferida a fls. 65. O MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU pugnou pela integração do polo
ativo (fls. 78/79). Citado (fls. 83), o requerido HÉLIO MIACHON BUENO ofertou contestação (fls. 87/96), em que alegou que o
objeto da presente ação popular é exclusivamente ressarcitório, porque a anulação fora declarada pela Justiça do Trabalho (fls.
89), tratando-se de ação civil pública de ressarcimento por dano ao erário, proposta por parte ilegítima e por via inadequada.
Afirma que o decreto foi expedido anteriormente a modificação de orientação jurisprudencial e do julgamento das ADIs e que o
alegado dano não é decorrente do decreto, mas sim pelo julgamento das ADIs. Requereu a extinção da ação por inadequação
da via eleita e/ou ilegitimidade ativa e, no mérito, a improcedência da ação em razão do decreto ter ocorrido por decisão judicial
posterior. Houve réplica (fls. 120/141). A representante do Ministério Público ofertou parecer a fls. 158/163, pugnando pela
extinção processual, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa e a improcedência da ação por ausência de pedido de
anulação de ato lesivo e porque a decisão administrativa foi amparada por jurisprudência prevalente à época. É o relatório.
Fundamento e decido. É cabível o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil,
visto que a questão de mérito é de direito e de fato, contudo as questões suscitadas na inicial e, especialmente, em contestação
estão devidamente documentadas nos autos, sendo prescindível a realização de audiência para reiterá-las ou produzir provas
sobre questões não suscitadas oportunamente. As preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita confundem-se
com o mérito, o qual passo a apreciar. Inicialmente cabe estabelecer que o autor comprovou sua qualidade de cidadão (fls. 25),
apontou a prática de ato ilegal (Decreto Municipal nº: 13.087/2006 que rescindiu contrato de trabalho de servidor público estável,
de regime jurídico CLT, com contrato de trabalho suspenso por licença sem vencimentos, sem procedimento administrativo
prévio e em contrariedade a ADIns: 1721 e 1770) e a lesão experimentada pela Municipalidade (condenação ao pagamento de
R$ 326.965,90 sem a correspondente prestação de serviços). O título judicial transitado em julgado nos autos da reclamação
trabalhista nº: 000019300-09.2008.5.15.0071 (fls. 48/57) reconheceu a nulidade da extinção contratual determinada pelo Decreto
Municipal nº: 13.087/2006, questão coincidente com parte do objeto da presente ação popular (anulação de ato lesivo). A
questão sedimentada pela coisa julgada (anulação da rescisão do contrato de trabalho) impede sua reapreciação (legalidade ou
não da rescisão), mas não tem o condão de retirar o interesse de agir e a legitimidade de parte do cidadão de propor ação
popular buscando reparação ao erário decorrente de ato lesivo declarado judicialmente ilegal. A retirada do ordenamento jurídico
de ato lesivo ao patrimônio público, seja por anulação administrativa, seja por declaração judicial de nulidade, não afastam o
direito de ação popular do cidadão enquanto não for reparada a lesão ao erário. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça, ao
julgar recurso de apelação nº: 0007834-26.2009.8.26.0362, oriundo do MM. Juízo da Terceira Vara Cível local, referente a ação
popular entre as mesmas partes, reconheceu a legitimidade do autor e a adequação da ação popular para pedido de
ressarcimento ao erário independente da retirada do ordenamento jurídico do ato lesivo por revogação previamente a distribuição
da ação popular, conforme segue: AÇÃO POPULAR PARA RECOMPOSIÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - Nos termos do artigo 5º,
inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular é meio processual adequado para pedido de ressarcimento de dano ao
erário - Entendimento ratificado pela doutrina - Carência da ação que deve ser afastada - Sentença de procedência mantida Recurso não provido. (TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Apelação nº: 0007834-26.2009.8.0362, Des. Rel. Leonel Costa,
M.V., DJ 24.04.2012). No que se refere a prática de ato lesivo ao erário, o réu alegou que no momento da expedição do Decreto
Municipal nº: 13.087/2006 (24.03.2006 - fls. 35), o ordenamento jurídico e a orientação jurisprudencial autorizavam a rescisão
de contrato de trabalho de empregado público que se aposentasse volutariamente. A norma autorizadora desta forma de rescisão
de contrato de trabalho, o parágrafo segundo do artigo 453 da CLT, incluído pela Lei 9.528/97 de 10.12.1997, que estabelecia
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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que “o ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de
serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício” teve sua eficácia suspensa nove dias
após sua publicação (19.12.1997), em razão de decisão proferida em medida cautelar incidental (ADI 1721 DF/MC) da ação
direta de inconstitucionalidade nº: 1721 DF. Portanto, havia decisão com efeito erga omnes, em ação direta de inconstitucionalidade
(ADI 1721), que concedeu efeito suspensivo requerido, para o fim de suspender, até decisão final (havida em 11.10.2006), a
eficácia do artigo 3º da Lei 9528/97, que criou possibilidade de demissão arbitrária ou sem justa causa de servidor público. O
Decreto Municipal nº: 13.087/2006 não observou decisão liminar vinculante proferida em 19.12.1997, confirmada pelo julgamento
definitivo da inconstitucionalidade do parágrafo segundo do artigo 453 da CLT. A cancelada orientação jurisprudencial nº: 177 do
E. TST que estabelecia que “a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua
a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário”, não afastava a obrigatoriedade de procedimento
administrativo prévio, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal para a rescisão de contrato de trabalho de servidor
estável, sendo patente a ilegalidade. Afora isso, importante destacar que o servidor público estável estava em gozo de licença
sem vencimentos (Decreto Municipal nº: 12.234/2005), o que ratifica a imprescindibilidade de instauração de procedimento
administrativo prévio à rescisão, dotado de contraditório e a ampla defesa. Destarte, não há como se admitir que havia
entendimento jurisprudencial que autorizasse a rescisão de contrato de trabalho por Decreto Municipal, restando configurado o
ato arbitrário anulado pela E. Justiça do Trabalho. Pode-se concluir que a ilegalidade praticada pelo réu implicou lesão ao erário
correspondente a despesa decorrente da reintegração do servidor (salários atrasados e seus consectários), representando
prejuízo à Municipalidade no importe de R$ 326.965,90 em 01.05.2014, conforme decisão de homologação de conta de
liquidação proferida pelo MM. Juízo do Trabalho de fls. 60/61. Por se tratar de ato ilício extracontratual é de rigor a aplicação
das Súmulas 43 e 54 do E. Superior Tribunal de Justiça, para o fim de que haja correção monetária e juros desde a prática do
ato lesivo, substituído no presente caso pelo momento em que apurado o dano perante o MM. Juízo Trabalhista (01.05.2014 fls. 60/61). Ante ao exposto, verificada a prática de ato lesivo ao erário municipal, anulado perante a E. Justiça do Trabalho
(Processo nº: 000019300-09.2008.5.15.0071 - fls. 48/57), JULGO PROCEDENTE a ação ação popular, para o fim de condenar
o réu HÉLIO MIACHON BUENO a ressarcir o erário municipal no importe de R$ 326.965,90, com incidência de juros e correção
monetária desde a data de apuração do prejuízo (01.05.2014 - fls. 60/61). Em razão da sucumbência, condeno o réu no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de dez por cento do valor da condenação,
devidamente atualizado. P.R.I.C. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - ADV: CARLOS ROBERTO MARRICHI JÚNIOR (OAB
189197/SP), JOSE MARTINI NETO (OAB 100990/SP)
Processo 1007135-42.2014.8.26.0362 - Ação Popular - Atos Administrativos - Jose Martini Neto - Helio Miachon Bueno e
outro - Jose Martini Neto - *CONTA DE PREPARO (art. 4º, inc. II, §§ 1º e 2º, da Lei 11.608, de 29.12.2003, e Comunicado DEPRI
de 22.06.2006) Processo nº1007135.42.2014 Valor da causa: R$ Valor da taxa judiciária -2% do valor fixado na sentença, na
hipótese de pedido condenatório: R$326.965,90 Valor a recolher R$ 6539,31 OBS.: o recolhimento do valor acima deverá ser
efetuado nas Agências do Banco Nossa Caixa S/A, ou pela Internet, mediante utilização do seguinte código: 230-6 - preparo
guia DARE. Mogi Guaçu, 17 de dezembro de 2015. - ADV: CARLOS ROBERTO MARRICHI JÚNIOR (OAB 189197/SP), JOSE
MARTINI NETO (OAB 100990/SP)
Processo 1007429-94.2014.8.26.0362 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Recebo os presentes embargos para discussão. A(o)(s) embargada(o)(s) para
impugnação, em quinze (15) dias.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - ADV: LEONARDO VIEIRA DA SILVEIRA CASSINI (OAB
87293/MG), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ (OAB 165156/SP)
Processo 1007429-94.2014.8.26.0362 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Fls. 102/105: com razão o embargado, pois o nome de sua procuradora não
consta do cadastro do processo. Assim providencie a Serventia a anotação do nome da procuradora, conforme já determinado
a fl. 96. Em consequência, reabro ao embargado o prazo para ofertar impugnação, que se iniciará a partir da publicação desta
decisão na Imprensa Oficial. Intime-se. republicado por incorreção - ADV: LEONARDO VIEIRA DA SILVEIRA CASSINI (OAB
87293/MG), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ (OAB 165156/SP)
Processo 1010141-23.2015.8.26.0362 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.V.S. - Ofício para abertura de
conta corrente disponível nos autos digitais para impressão. Nada mais. - ADV: VICENTE ARTUR POLITO (OAB 218187/SP)
Processo 1010864-42.2015.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Benedita Campos - Trata-se de ação movida contra a Fazenda Pública Estadual. Da leitura da petição inicial,
depreende-se que a causa se insere na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, da Lei nº 12.153/2009).
Assim, por força do disposto no artigo 2º, inciso II, alínea “b” do Provimento nº: 1768/2010, a competência para conhecimento da
presente ação é da E. Vara do Juizado Especial Cível da Comarca. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para a devida
redistribuição. Intimem-se. - ADV: BRUNA FLORIANO (OAB 295801/SP)
Processo 4002589-24.2013.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Crifér Laminados de Aço e Ferro Ltda.
- *promova o exequente, com urgencia, o recolhimento do numerario referente a condução do oficial de justiça para intimação
do executado acerca da data do leilao, tendo em vista que a data designada encontra-se proxima (27/01) - ADV: ROMILDO
GARCIA GABRIEL (OAB 51135/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO COLHADO MENDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANA PATRÍCIA MENDES BALDERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0006233-72.2015.8.26.0362 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 3009263-93.2013.8.26.0084 - 2ª Vara do Foro
Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas) - EDSON RAMOS - CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
- 2665/2015 - Vistos. Diante da petição de fls. 83, requerendo a devolução da presente carta precatória, proceda a serventia a
liberação da pauta de audiência, bem como a devolução da carta precatória com as nossas homenagens. Int. - ADV: ROMILDA
FÁVARO DE OLIVEIRA (OAB 61273/SP), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL (OAB 66905/SP)
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID DE OLIVEIRA LUPPI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA REGINA DE CAMPOS LEME
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000175-24.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000175) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de
Contratos - Olicio Buratin Junior Me - Magali Shirlei Perassoli Ferreira - Vistos. Face a certidão da serventia, expeça-se o
necessário para o desbloqueio da conta, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto
no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: MARIA AMELIA MARCHESI
TUDISCO (OAB 265929/SP), DANIEL VERDOLINI DO LAGO (OAB 286079/SP)
Processo 0000818-50.2011.8.26.0362 (362.01.2011.000818) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos e Títulos
de Crédito - Joao Carlos Scoparo Me - Astral Representações de Calçados Ltda - - Belocal Industria de Calçados Ltda e outro
- Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após
e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. ADV: VALDIR BENEDITO SIMOES (OAB 94686/SP), JANIO JASEM CORDEIRO PEREIRA (OAB 232637/SP), CHARLES JEAN
FUSCO (OAB 191263/SP), ADRIANA FELICIANO SIMÕES (OAB 159104/SP), JOCELINO FACIOLI JUNIOR (OAB 126882/SP)
Processo 0001195-50.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001195) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luciano
Ricardo Rosa - Marilene Cavalheri de Padua - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista
que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com
as providências normativas. Intime-se. - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/SP)
Processo 0001267-37.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001267) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Geraldo Massoni Maltempi - Marcio Roberto da Silva - - Aprigio da Silva - Vistos. Face a certidão da serventia,
proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto
no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: ANDRE LUIS RODRIGUES
GONÇALES (OAB 317659/SP)
Processo 0001483-95.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001483) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Daniel
dos Santos - Claudinei Alex Pereira - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que
os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as
providências normativas. Intime-se. - ADV: JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/
SP)
Processo 0001747-15.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001747) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jose
Horacio Romao Zanuto - Daniel Lopes Diniz - Vistos. Face a certidão da serventia, expeça-se o necessário para o desbloqueio
da conta, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ.,
proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)
Processo 0001797-41.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001797) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabio Parreira
dos Santos - Bruno Garcia Dellaval - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que
os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as
providências normativas. Intime-se. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP), TATIANA BURGOS RIBEIRO (OAB
326361/SP)
Processo 0002120-61.2004.8.26.0362 (362.01.2004.002120) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - A Marini
Madereira Me - Jose de Assis Queiroz Antunes - Vistos. Face a certidão da serventia, expeça-se o necessário para o desbloqueio
do veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ.,
proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP),
FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP)
Processo 0002396-14.2012.8.26.0362 (362.01.2012.002396) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Horácio Romão Zanuto - Carlos Eduardo da Silva Domingos - Vistos. Face a certidão da serventia, expeça-se o necessário para
o desbloqueio da conta, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da
NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)
Processo 0003967-20.2012.8.26.0362 (362.01.2012.003967) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
- Tatiane Cristina Soares Francisco - Adoniel Alves da Silva - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do
veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda
a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: ANDRE RICARDO DA SILVA ALMEIDA (OAB 322707/SP)
Processo 0004345-10.2011.8.26.0362 (362.01.2011.004345) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de
Produto - Minimercado Damião Ltda Me - Fio s Choperia Lanchonete e Pizzaria Ltda Me - Carlos Alberto Nogueira - Vistos.
Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo
decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: JOSE
ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUSA (OAB 146892/SP)
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Processo 0005273-92.2010.8.26.0362 (362.01.2010.005273) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Fernando Marques de Farias - Leontina de Souza Freitas - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio
do veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ.,
proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP)
Processo 0008500-22.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008500) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - Mauricio Guilherme Lopes da Fonseca - Cjm2 Comercio de Veiculos Ltda - Opção Mil - - Aymore Credito
Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que
os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com
as providências normativas. Intime-se. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), LEANDRA ROMAN DE BRITO (OAB
245140/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), RENATA CAMPOS PINTO E SIQUEIRA (OAB 127809/SP), FABIO
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 0009765-59.2012.8.26.0362 (362.01.2012.009765) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabio Parreira
dos Santos Me - Marcio R da Silva Colheita Me - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja
vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia
com as providências normativas. Intime-se. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 0013161-44.2012.8.26.0362 (362.01.2012.013161) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Comercio de Gás Depieri Ltda Me - Ademir Quaresma - - Tiago Quaresma Gás Me - Vistos. Face a certidão da serventia,
proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no
art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB
152749/SP)
Processo 0013325-09.2012.8.26.0362 (362.01.2012.013325) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Carlos
Edson da Silva Me - Marli Inacio Diniz - Vistos. Face a certidão da serventia, expeça-se o necessário para o desbloqueio da
conta, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a
serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP)
Processo 0015244-04.2010.8.26.0362 (362.01.2010.015244) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Irineu Caetano
- Claudinei Alex Pereira - Vistos. Face a certidão da serventia, expeça-se o necessário para o desbloqueio do veículo, haja
vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia
com as providências normativas. Intime-se. - ADV: MILTON SANCHES FUZETO (OAB 126456/SP), JOÃO VALÉRIO MONIZ
FRANGO (OAB 289776/SP)
Processo 0015751-91.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015751) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabio Parreira
dos Santos Me - Jose Claudino Rodrigues Veiculos Me - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo,
haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a
serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 0017182-63.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017182) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio
Jurídico - Thiago Castanho Ramos - Luciane Rita de Souza - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do
veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda
a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: THIAGO CASTANHO RAMOS (OAB 293197/SP)
Processo 0017444-13.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017444) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos
de Crédito - Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda Me - Italian Cook Produtos Alimenticios Ltda Me - Vistos. Face a certidão
da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo
previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: DANIEL VERDOLINI DO
LAGO (OAB 286079/SP), MARCIO MALTEMPI (OAB 309861/SP), MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP)
Processo 0017631-21.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017631) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - L C
Machado Fernandes Motos Me - Andre Gomes Nogueira - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do
veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda
a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)
Processo 0017958-63.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017958) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Hayton
Claudio Restani - Alessandra Aparecida da Silva Kindler - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do
veículo, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda
a serventia com as providências normativas. Intime-se. - ADV: ELIANA SILVERIO LEANDRO (OAB 278071/SP), AIRTON
PICOLOMINI RESTANI (OAB 155354/SP)
Processo 0019133-29.2011.8.26.0362 (362.01.2011.019133) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Claudemir
Domingos da Silva - Paulo Eduardo Fiori - - Carla Regina dos Santos Fiori - Vistos. Face a certidão da serventia, expeça-se
o necessário para o desbloqueio da conta e levantamento da penhora, haja vista que os autos encontram-se extintos. Após
e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as providências normativas. Intime-se. ADV: PAULA FLORIANO (OAB 265454/SP), MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP), BRUNA FLORIANO (OAB
295801/SP)
Processo 0020090-69.2007.8.26.0362 (362.01.2007.020090) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio
Cezarino Bizigatto - Hilda Ferrari Zuliani - Vistos. Face a certidão da serventia, proceda o desbloqueio do veículo, haja vista que
os autos encontram-se extintos. Após e, tendo decorrido o prazo previsto no art. 636 da NJCGJ., proceda a serventia com as
providências normativas. Intime-se. - ADV: MARCOS MELLONI DE FARIA (OAB 165323/SP)
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MOGI-MIRIM
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI MIRIM EM 11/01/2016
PROCESSO :1000028-70.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Associação dos Moradores do Residencial Jequitibás
ADVOGADO : 93005/SP - Solange de Fatima Machado E Silva
REQDO
: Danilo de Freitas Zinetti
VARA:4ª VARA
PROCESSO :1000030-40.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Miriam Kussmaul de Souza
ADVOGADO : 343043/SP - Matheus Guilherme Pereyra
REQDO
: Smiles S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000031-25.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Benedito Jordão Gomes da Silva
ADVOGADO : 135328/SP - Evelise Simone de Melo Andreassa
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000032-10.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jurandir Paulino da Silva
ADVOGADO : 194384/SP - Emerson Barjud Romero
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000033-92.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Paulo Ademir Pinheiro
ADVOGADO : 343043/SP - Matheus Guilherme Pereyra
REQDO
: S.I.H Pocos de Caldas Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000038-34.2016.8.26.0363
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Clovis Vieira de Souza
EXECTDA
: SIMONE APARECIDA BORGES
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000039-19.2016.8.26.0363
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: ARNALDO LOPES SANTOS FILHO
EXECTDO
: MICHEL RAFAEL DE ARAUJO PEROBA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000034-77.2016.8.26.0363
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Rita de Cássia Campos Vischi
ADVOGADO : 317169/SP - Marcia Magali Pedroso Sugiyama
REQDA
: Luzia Porfirio de Campos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000036-47.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Benedito Laurindo
ADVOGADO : 201023/SP - Gesler Leitão
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:4ª VARA
PROCESSO

:1000035-62.2016.8.26.0363
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CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A.P.S.S.S.
ADVOGADO : 225246/SP - Eduardo Vischi Zuliani
REQDO
: A.A.S.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :1000037-32.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcio Alexandre Moreno
ADVOGADO : 223239/SP - Clovis Moraes Borges
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000038-17.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Tercília Boro Santos
ADVOGADO : 201023/SP - Gesler Leitão
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000040-84.2016.8.26.0363
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vicente Ribeiro Gomes
ADVOGADO : 165981/SP - Josivaldo de Araujo
REQDO
: Tpp - Distribuidora Nacional de Cartões Telefonicos Ltda.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000055-70.2016.8.26.0363
CLASSE
:HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE
: R.D.P.S.
VARA:3ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0006102-31.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - NIVALDO HENRIQUE FERREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - Partes: Exame pericial designado a data no IMESC para 17.05.2016 às 12:00
horas. - ADV: LETICIA MULLER (OAB 262685/SP), MARILIA BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 288824/SP)

4ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIOLA BRITO DO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GILBERTO RODNEY PEREIRA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016-Cível
Processo 0002309-50.2015.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - RAYNE CRISTINA DOS
SANTOS NASCIMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Partes legítimas e bem representadas.
Não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental e
oral para a comprovação da alegada união estável anterior ao casamento e ao cárcere. Assim, designo audiência de instrução
e julgamento para o dia 21 de março de 2016, às 14:00 horas. Deverão os interessados comparecer a audiência acompanhados
de seus advogados e munidos de seus documentos pessoais (RG e CPF). Intime-se a parte autora para prestar depoimento
pessoal, sob pena de confissão, bem como intimem-se as testemunhas. Acaso não conste da inicial, nos termos do artigo 407 do
Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 10.358/01, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que as partes depositem
em cartório o rol de suas testemunhas (caso ainda não o tenham feito), precisando-lhes o nome, profissão, residência e local de
trabalho. Saliento que, caso não seja possível, ou haja algum contratempo que impeça a intimação pessoal das partes e suas
testemunhas para comparecerem na audiência ora designada, sem prejuízo da tentativa, caberá a cada causídico providenciar
a cientificação destas extra-autos, de forma a não prejudicar a data agendada. Intime-se. - ADV: PAULO ALCEU DALLE LASTE
(OAB 225043/SP), ANDRÉ LUIZ BRUNO (OAB 259028/SP)
Processo 1001405-13.2015.8.26.0363 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.R.F.C. - C.W.C. - T.W.F.C. - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO. Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado, nº 363.2015/014837-2, dirigi-me
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à Rua Braulio de Souza Leite, n. 80, Jd. Maria Bonati Bordignon, onde DEIXEI DE CITAR e INTIMAR o requerido Cristiano
Wiliam da Costa, por não o localizar. A moradora do local, Sra. Jussara Elizabeth Costa (irmã do requerido) declarou que seu
irmão/requerido se encontra preso, no C.D.P. da cidade de Hortolândia/SP, P 04, Raio 02, cela 06. Motivo pelo qual, devolvo o
presente mandado para os devidos. Mogi Mirim, 14 de dezembro de 2015. - ADV: FERNANDO FERNANDES DE FREITAS (OAB
67704/SP)
Processo 1001628-63.2015.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Administradora
de Consorcio Nacional Honda - Fabio Vieira de Sousa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO. Certifico e dou fé que,
em cumprimento ao mandado, nº 363.2015/013350-2, dirigi-me ao endereço indicado, em 11/11/15, juntamente, com o preposto
do autor, Sr. Ivan Ribeiro Silva, onde DEIXEI DE APREENDER o bem objeto do presente, por não o localizar. A moradora do
local, Sra. Eunice Silva Santos (mulher do requerido) declarou que seu marido está na posse do veículo indicado e que tanto
este como o referido veículo seriam encontrados, na empresa Ambev/local de trabalho. Em diligencia ao endereço fornecido,
obtive a informação de que o requerido estava em gozo de férias. Posteriormente, nesta data, o Sr. preposto afirmou que houve
pagamento do débito junto à requerente. Motivo pelo qual, devolvo o presente mandado para os devidos fins. Mogi Mirim, 15 de
dezembro de 2015. N - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIOLA BRITO DO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GILBERTO RODNEY PEREIRA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016-Criminal (digital)
Processo 0005203-96.2015.8.26.0363 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - REGINALDO
PAULINO DE GODOI - AUGUSTO GUEDES DE OLIVEIRA NETO - Vistos. Considerando as certidões de fls. 231 e 234, e após
reiteradas publicações para a defensora constituída apresentar defesa prévia, DESTITUO as procuradoras Dra. Benedita Maria
do Carmo Franco da Silva e Dra. Priscila Franco Ferreira da Silva, e determino a expedição de ofício à OAB para a nomeação de
defensor dativo, nos termos do convênio. Após a nomeação, intime-se o réu da presente destituição, da nomeação de seu novo
procurador dativo e para que, querendo, possa o réu constituir novo advogado. Sem prejuízo, intime-se o defensor dativo para
que apresente a defesa prévia no prazo legal. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como: 1 - CARTA PRECATÓRIA
DE INTIMAÇÃO. Nos termos do Comunicado CG 261/2015, o Juízo deprecado deve providenciar a intimação das partes quanto
à data e horário das audiências, bem como providenciar a requisição de réus presos, caso necessário Rogo a Vossa Excelência
que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. - ADV:
PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA (OAB 159710/SP), BENEDITA MARIA DO CARMO F DA SILVA (OAB 76731/SP)
Processo 0005216-95.2015.8.26.0363 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Justiça Pública - Felipe
Batista Pinto - JESSICA PAULINO DE LIMA - - ROBERT PORTER LOWE JUNIOR - Vistos. 1. Os argumentos trazidos na defesa
de fls.133 não têm o condão de impedir o desencadeamento da segunda fase da persecução penal. Ausentes as hipóteses de
aplicação do artigo 397 do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia. 3. Designo o DIA 11 DE MARÇO
DE 2016 ÀS 15:15 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento que será realizada na Sala de Audiências da
4ª Vara Judicial do Fórum supramencionado. 4. Requisite-se o réu junto ao estabelecimento prisional, bem como junto ao
COORDOP. 5. Requisitem-se os Policiais Militares. 6. Intime-se o Defensor do acusado. 7. Ciência ao Ministério Público. 8.
Intimem-se as testemunhas arroladas, pela acusação e pela defesa. Se funcionário público, proceda-se à devida comunicação
ao superior hierárquico. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como: 1) Mandado de intimação. Ficando advertido de
que poderá vir a ser processado por desobediência e condenado, se deixar de comparecer sem motivo justificado, implicando
ainda, em ser conduzido coercitivamente por Oficial de Justiça ou pela Polícia. Defiro ao oficial de justiça os benefícios do art.
172 e parágrafos do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AMANDA CARNEVALI DE MORAES
(OAB 216475/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI MIRIM EM 11/01/2016
PROCESSO :0000032-60.2016.8.26.0546
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 23/2016 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.R.A.B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000040-37.2016.8.26.0546
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 27/2016 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: P.D.Q.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000041-86.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 993/2015 - Mogi-Mirim
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AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.R.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000042-71.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 911/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.G.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000045-26.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1008/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000043-56.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 983/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000053-03.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1004/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000044-41.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 999/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0007331-89.2015.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 334/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.C.M.A.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000047-93.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 009/2016 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000048-78.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 992/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000049-63.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 11/2016 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000050-48.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1015/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :0000051-33.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1022/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:4ª VARA
PROCESSO :0000052-18.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 957/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : P.H.B.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000046-11.2016.8.26.0363
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1004/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR
: A.
DECLARANTE : A.B.M.S.
VARA:2ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANA GARCIA GARIBALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS HUMBERTO LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0004952-78.2015.8.26.0363 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- Justiça Pública - MARCIO ALEXANDRE TEIXEIRA - - RODRIGO APARECIDO DE SOUZA - 1 Não obstante as razões
apresentadas pela Defesa, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 395 e 397 do Código de Processo
Penal, mantenho a decisão de recebimento da denúncia. 2 Designo a audiência de instrução, debates e julgamento, com
interrogatório do réu, para o dia 26 de janeiro de 2016, às 17:30 horas. 3 Providencie-se o necessário para realização do ato,
verificando se foram juntadas aos autos a F.A. e respectivas certidões. Intime-se - ADV: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO
AMARAL (OAB 238654/SP), ELISETE APARECIDA ROSOLEN (OAB 88781/SP)
Processo 0005947-94.2015.8.26.0362 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Receptação - M.D.A. - Apresente a
defensora do réu os memoriais no prazo de 05 dias. - ADV: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI (OAB 135981/SP)

FORO DISTRITAL DE CONCHAL
Cível

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL D’ EMIDIO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEVONIL BELANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000291-34.2015.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Hospitais e Outras Unidades de Saúde - VALDINEIA
APARECIDA DA SILVA MATOS - MUNICIPIO DE CONCHAL - - Dair Fernandes da Silva - Vistos. Intime-se o requerido Dair
Fernandes da Silva para que compareça na perícia designada para o dia 14 de janeiro de 2.016, às 11:30 horas, a ser realizada
pelo perito, Dr. Miguel Silviano Brandão Ahouagi, com consultório localizado à Rua São Simão, nº 1.092, Jardim Nossa
Senhora do Carmo, CEP: 13.472-360, em Americana/SP, Fone: (19)3473-5749. Caso necessitem de condução do Município de
Conchal/SP, deverão comparecer no Departamento de Promoção Social para agendamento, servindo esta decisão/ofício como
encaminhamento. Cientifiquem-se as partes de que eventual ausência injustificada na perícia supra, será interpretada como
falta de interesse no prosseguimento do feito. Int. Ciência MP. - ADV: PAULO AFONSO DE LAURENTIS (OAB 103264/SP),
CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), MARCILIO BUENO DE OLIVEIRA (OAB 263464/SP)
Processo 0001010-16.2015.8.26.0144 (apensado ao processo 0002260-21.2014.8.26) (processo principal 000226021.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Concessão / Permissão / Autorização - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHAL - PREV - FABIO PESSE - V. A. em apenso ao feito de nº
0002260-21.2014.8.26.0144. Recebo a impugnação ao pedido de assistência judiciária para discussão, certifique-se. Intime-se
o impugnado, para resposta, em dez dias. Diligencie a serventia pelo necessário. Int. - ADV: ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO
(OAB 227852/SP), MÁRCIO LUIS BIANCHI (OAB 237619/SP), LUCINEA CRUZ (OAB 282646/SP)
Processo 0002260-21.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - FABIO PESSE Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHAL - PREV - Especifiquem,
as partes, as provas que pretendem produzir, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, justificando sua pertinência.Ressalto que
o requerimento genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou a simples enumeração delas não atende ao
determinado por este Juízo, devendo justificar a necessidade das provas ante aos fatos que pretende provar por meio delas. No
mais, caso requeiram produção de prova oral, deverão, visando melhor acomodação da pauta de audiências, dentro do prazo
acima noticiado, apresentar o respectivo rol, indicando os documentos pessoais das testemunhas (RG. e CPF/MF), bem como
em caso de prova pericial, apresentar quesitos e indicar Assistente Técnico, sob pena de preclusão.Decorrido o prazo supra,
voltem os autos conclusos.Int. - ADV: ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO (OAB 227852/SP)

MONGAGUÁ
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GRAZIELA DA SILVA NERY ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 1000224-65.2015.8.26.0366 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Osvaldo de Freitas Ferreira Osvaldo de Freitas Ferreira - Vistos. Cumpra-se o determinado à fl. 57. No mais, aguarde-se a apresentação de contestação ou
o decurso do prazo para tanto. Intime-se. Mongaguá, - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)
Processo 1000306-96.2015.8.26.0366 - Divórcio Consensual - Casamento - C.M.C.S. - Vistos. CRISTIANE MARIA CERRI
DOS SANTOS e AURIVALDO JOSÉ DOS SANTOS requereram DIVÓRCIO CONSENSUAL alegando, em síntese, que se casaram
em 04 de setembro de 2010, mas que estão separados há 03 anos, não havendo interesse na retomada da vida conjugal.
Afirmam que dessa união não advieram filhos e que o casal não possui bens a partilhar. Renunciam, ainda, reciprocamente,
ao direito de alimentos e esclarecem que a requerente voltará a usar o nome de solteira. O pedido veio instruído com cópia da
certidão de casamento (fl. 11). É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição da
República Federativa do Brasil, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 66, para a decretação do divórcio, é dispensável
a comprovação do lapso temporal de separação de fato, de modo que, convindo as partes, pode ser decretado a qualquer
momento. Diante da afirmação conjunta contida na exordial de que desejam a extinção do vínculo matrimonial, desnecessário
o comparecimento pessoal delas em juízo. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido inicial, com fundamento no art. 226 § 6º, da
Constituição da República Federativa do Brasil, para DECRETAR o divórcio de CRISTIANE MARIA CERRI DOS SANTOS e
AURIVALDO JOSÉ DOS SANTOS. A requerente voltará a usar o nome de solteira. As partes arcarão com o pagamento de
eventuais custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de sucumbência. HOMOLOGO a desistência
do prazo recursal. Após trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Cumpridas as exigências legais, arquivem-se
os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mongaguá, 16 de dezembro de 2015. - ADV: MAURICIO LUIZ BARBOSA (OAB
356493/SP)
Processo 1000339-86.2015.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - José Carlos Bulhões da Silva - Vistos.
Inicialmente, quanto ao requerimento de justiça gratuita, observo que o autor alega ser pintor de autos e reside em imóvel
diverso do que está em escopo. Contrariamente ao declarado à fl. 07, o autor é proprietário de bem de raiz, o que se vê às
fls. 11/12. Logo, para melhor apreciação do requerido, deverá trazer aos autos comprovantes de rendimentos, sob pena de
indeferimento do benefício. No mais, observo que a inicial requer aditamento. Conquanto fundamente seu pedido na acessão
física - inclusive pedindo a declaração da má-fé na posse exercida pelo réu - pede indenização a título de restituição do terreno
(pedido b.1). Assim, o pedido condenatório carece de esclarecimentos. Deverá, também, esclarecer o requerimento de citação
dos eventuais ocupantes do imóvel, haja vista não haver pedido possessório ou petitório. Caso entenda pela responsabilidade
dos eventuais ocupantes, deverá qualificar e incluí-los no polo passivo da ação e requerer sua citação, não havendo que se
falar em posterior e eventual análise de sua participação, considerando o comando inscrito no artigo 286, caput, do Código de
Processo Civil. Concedo prazo de dez dias para integral cumprimento do acima determinado, sob pena de indeferimento parcial
da inicial. Intime-se. Mongaguá, - ADV: ISRAEL SIRINO DE CARVALHO (OAB 129457/SP)
Processo 1000354-55.2015.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Jose Avelino Ferreira - Vistos.
Providenciem o(s) requerente(s) o recolhimento/complementação das custas iniciais (observar Lei Estadual 11.608/2003) e a
taxa da carteira da Previdência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: FERNANDA
DA CONCEIÇÃO IVATA DA SILVA (OAB 280545/SP)
Processo 1000361-47.2015.8.26.0366 - Procedimento Sumário - Obrigações - Geny de Souza Castilho e outros - Vistos.
Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. No mais, deverão os autores providenciar a juntada do
documento de fls. 13 legível. Sem prejuízo, deverá ser feita pesquisa através dos meios eletrônicos, BACENJUD e INFOJUD, a
fim de verificar os atuais endereços dos requeridos. Int. - ADV: MAURICIO GONÇALVES DE MACEDO (OAB 366967/SP)
Processo 1000363-17.2015.8.26.0366 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Aldenir Nilda Pucca
- Aldenir Nilda Pucca - Vistos. Cite-se o(a) requerido(a) para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15
(quinze) dias para levantar o depósito efetuado pelo(a) requerente ou oferecer resposta. Intime-se. - ADV: ALDENIR NILDA
PUCCA (OAB 31770/SP)
Processo 1000366-69.2015.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Oliveiras Centro de Apoio
Psicológico de Tratamento Em Dependência Química-ltda/me - Vistos. Primeiramente, deverá o exequente esclarecer o fato da
ação ter sito proposta na Comarca de Mongaguá, uma vez que a executada reside na Comarca de Praia Grande, no prazo de 10
dias. Int. - ADV: LEILA REGINA MARTINS (OAB 372108/SP)
Processo 1000376-16.2015.8.26.0366 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S A - Vistos.
Intime-se o autor para emendar a inicial, atribuindo à causa o valor do contrato, recolhendo-se as custas complementares, em
10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
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MONTE ALTO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE ALTO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000049-48.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Luiz Fernando Fumis
RECLAMADA : Fatima Ventura
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000050-33.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Júlio Cézar Rodrigues Coro
ADVOGADO : 254510/SP - Danilo Rodrigues de Camargo
RECLAMADA : Gislaine Karina Feitoza Santos
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000042-39.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cláudio Lopes da Silva
ADVOGADO : 274591/SP - Eder Serafim de Araujo
REQDO
: Banco Panamericano S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000043-24.2016.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Mjheritage Participações Ltda
ADVOGADO : 202476/SP - Rodrigo Carlos Biscola
EXECTDA
: Jaqueline Alves Ferraz
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000044-09.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Conceição Aparecida Cordeiro Maria
ADVOGADO : 160845/SP - Ana Lucia Haddad Paulo
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000046-76.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Iazeta & Borçonaro Ltda Me
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
REQDA
: Sonia Martins da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000047-61.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Iazeta & Borçonaro Ltda Me
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
REQDA
: Mariangela Fernandes Ravazzi
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000051-18.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Carla Candido Rezende
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
RECLAMADO : Spe Wgsa 02 Empreendimentos Imobiliarios S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000048-46.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Iazeta & Borçonaro Ltda Me
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
REQDA
: Edilza Balbino de Franca Almeida
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

637

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

PROCESSO :1000049-31.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Iazeta & Borçonaro Ltda Me
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
REQDO
: Josiney Aparecido de Souza
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000045-91.2016.8.26.0368
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Salvador Navarro
ADVOGADO : 115031/SP - Elio Marcos Martins Parra
REQDA
: Maria Regina Mazzi
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000050-16.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Iazeta & Borçonaro Ltda Me
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
REQDA
: Sara Raquel Pirani
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000051-98.2016.8.26.0368
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Thiago Del Santo
ADVOGADO : 253728/SP - Raphael Rodrigues de Camargo
EXECTDO
: Paulo Rogério Rufino
VARA:3ª VARA
PROCESSO :0000055-55.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Luciana Lopes Motta
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
RECLAMADO : Banco do Brasil S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000056-40.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rita Paula Machado
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
RECLAMADO : Associacao Imperial Brasil de Protecao Mat. Dos Condutores Aut. E Transportadores de Carga do Brasil
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000057-25.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Paulo Rogerio Pereira
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
RECLAMADO : Volvo Administradora de Consorcio Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000058-10.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edivaldo José da Silva
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
RECLAMADO : Tim Celular S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000059-92.2016.8.26.0368
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: C.C.M.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000054-53.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Tiago Takashi Hosoya
ADVOGADO : 202476/SP - Rodrigo Carlos Biscola
REQDO
: Banco Panamericano S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000055-38.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jumara Neide de Souza Ferreira
ADVOGADO : 262984/SP - Diego Ricardo Teixeira Caetano
REQDO
: Instituto Nacional de Seguro Social - Inss
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :1000052-83.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: 3p Transportes Ltda
ADVOGADO : 199320/SP - Carlos Eduardo Rettondini
REQDO
: Tec Moldfer Tecnologia Modelos e Ferramentaria Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000053-68.2016.8.26.0368
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Santa Therezinha Segatelli Muniz
ADVOGADO : 125409/SP - Paulo Cesar Pissutti
REQDO
: Carlos Edival Segatelli
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000063-32.2016.8.26.0368
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Laercio Joao Barbizan
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
RECLAMADO : Eudinei Antonio Ranieri EPP
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000057-08.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.S.P.
ADVOGADO : 307825/SP - Thiago Fantoni Vertuan
REQDO
: R.S.R.F.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000058-90.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gabriel Eduardo Ribeiro da Silva
ADVOGADO : 253728/SP - Raphael Rodrigues de Camargo
REQDO
: MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000060-60.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Braz Franco
ADVOGADO : 262984/SP - Diego Ricardo Teixeira Caetano
REQDO
: Instituto Nacional de Seguro Social - Inss
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000061-45.2016.8.26.0368
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Francisco São Biagi
ADVOGADO : 215488/SP - Willian Delfino
REQDO
: Instituo Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:2ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2016
Processo 0000364-18.2012.8.26.0368 (368.01.2012.000364) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) Joao Batista Braga - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Defiro o pedido de vista ao Autor, por 10 dias. - ADV: MATHEUS
FERNANDES GALO (OAB 361802/SP), FRANCISCO ANTONIO CAMPOS LOUZADA (OAB 253284/SP), FABIO EDUARDO DE
LAURENTIZ (OAB 170930/SP)
Processo 0000478-83.2014.8.26.0368 - Embargos à Execução Fiscal - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens - BANCO DO BRASIL S/A - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Requisite-se o pagamento diretamente ao Poder Público
Municipal, mediante ofício. (A partir de 01/07/2015 as requisições de pagamento passaram a tramitar eletronicamente, devendo
portanto o procurador do embargante peticionar eletronicamente.) - ADV: LUÍS ROBERTO FONSECA FERRÃO (OAB 157625/
SP)
Processo 0000563-16.2007.8.26.0368 (368.01.2007.000563) - Ação Civil Pública - Licenças - Ministerio Publico do Estado
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de Sao Paulo - Luiz Antonio Francisco - - Aparecida de Lourdes Dal Santo Francisco - - Municipio de Monte Alto - Designese novas datas para hasta pública. (1ª data: 16 de fevereiro de 2016, às 13:00 horas / 2ª data: 1 de março de 2016, às 13:00
horas). - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), SÉRGIO LUIZ DE CARVALHO PAIXÃO (OAB 155847/SP),
AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), MARIA CRISTINA ZAUPA ANTONIO (OAB 214699/SP), RICARDO SORDI
MARCHI (OAB 154127/SP), MARIA DO CARMO IROCHI COELHO (OAB 146914/SP), NICHOLAS ALAN STEYTLER (OAB
167565/SP), HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP)
Processo 0000736-30.2013.8.26.0368 (036.82.0130.000736) - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação
- Jose Roberto Tercino - Antonio Beline - Vistos. O processo está em fase de execução de sucumbência. Providencie-se, pois,
anotação para constar como credor o Advogado, Dr. José Henrique Frascá Júnior, emitindo-se, inclusive nova etiqueta de
autuação. Fls.172: tome-se por termo nos autos a penhora sobre os imóveis indicados. Após, intime-se o executado acerca da
constrição, na pessoa do Advogado. Sem prejuízo, providencie-se ao recolhimento de diligências para possibilitar a avaliação
dos bens. Int. - ADV: GUSTAVO RAYMUNDO (OAB 142570/SP), JOSÉ HENRIQUE FRASCÁ JUNIOR (OAB 258747/SP)
Processo 0000840-76.2000.8.26.0368 (368.01.2000.000840) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Serviço (Art. 52/4) - Antonio Calera - Houve a implantação do benefício. Fls.456: manifeste-se o Autor. - ADV: ISIDORO PEDRO
AVI (OAB 140426/SP)
Processo 0000964-10.2010.8.26.0368 (368.01.2010.000964) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Cojiba Supermercados
Ltda - Defiro o pedido de vista à exequente, por 10 dias. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), FÁBIO
HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP)
Processo 0001171-38.2012.8.26.0368 (368.01.2012.001171) - Cumprimento de sentença - Direito de Preferência - Neudair
Jose da Costa Aguiar - Espolio - Neodair Simao da Costa Aguiar - - Jacira Clarice dos Santos Aguiar - - Antonio Reginaldo dos
Santos - - Antonio Carlos Boni - - Edson Aparecido dos Santos - - Valcirene Lourenco dos Santos - - Marta Aparecida Nunes
dos Santos - - Sueli Marina dos Santos Boni - Considerando que o Acórdão determinou o rateio da verba honorária, expeçamse guias de levantamento relativo ao depósito de fls.202, metade para cada um dos Advogados credores (Drs. Adilson A. Miani
e Carlos E. Rettondini). Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. (Ficam os procurador Dr. Adilson e Dr.
Carlos intimados para retirarem os Mandados de Levantamento). - ADV: LUCIANA DE CARVALHO NADER (OAB 74751/MG),
CARLOS EDUARDO RETTONDINI (OAB 199320/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), LUCIANA DE MATTOS
PIOVEZAN (OAB 125781/SP), ADRIANA C NADER (OAB 56013/MG)
Processo 0001353-44.2000.8.26.0368 (368.01.2000.001353) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Fundicao Zubela Sa - Designe-se datas para leilão. (Designado o dia 16 de
fevereiro de 2016, às 13:00 horas para realização do 1º leilão e o dia 01 de março de 2016, às 13:00 horas para realização do 2º
leilão). - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), FÁBIO LUIS ALVES FERREIRA (OAB 160134/SP)
Processo 0002098-24.2000.8.26.0368 (368.01.2000.002098) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Milton
Santamaria - O exequente concorda com a compensação, ressalvadas duas situações. Assim, manifeste-se o executado acerca
das ressalvas apresentadas. - ADV: WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA (OAB 147223/SP), ANIZ HADDAD (OAB 22799/SP),
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA (OAB 210933/SP)
Processo 0002267-83.2015.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil
S.A - Saravalli Tratores Ltda - - Valter Oscar da Silva Saravalli e outro - Fls.101: indefiro o pedido para a expedição de ofício
ao Departamento de Trânsito, posto que a providencia compete à própria parte, independentemente da intervenção do Juízo. ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), FÁBIO HENRIQUE
ROVATTI (OAB 238058/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)
Processo 0003226-59.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003226) - Depósito - Propriedade Fiduciária - Banco Panamericano
Sa - Paulo Eduardo Pelloso Me - A sentença proferida a fls.85/87, transitada em julgado, julgou procedente a ação de depósito
proposta pela instituição financeira, de modo que não cabe ao réu postular pela liberação do bem. De outro lado, com a prolação
da sentença, houve a consequente extinção do processo, com resolução de mérito. Retornem ao arquivo. - ADV: JULIANA
OLIVEIRA SANTOS (OAB 238665/SP), MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP),
FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP)
Processo 0003257-74.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - Joao
Batista Miliatti - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. As questões preliminares serão objeto de apreciação
por ocasião da entrega da prestação jurisdicional. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE MARÇO DE
2016, ÀS 14:30 HORAS. Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas a fls.13. Int. - ADV: MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA
(OAB 252435/SP), VERONICA GRECCO (OAB 278866/SP)
Processo 0003314-54.1999.8.26.0368 (368.01.1999.003314) - Procedimento Ordinário - Clair Cristiane da Costa - Wick
Bold & Nosso Pao Industria Alimenticia Ltda - - Axa Seguros Brasil Sa - Fls.707/708: a determinação da instância superior foi no
sentido de manter intactos os autos (fls.703), ou seja, sem qualquer movimentação. Indefiro, portanto, o pedido para início de
execução. - ADV: ARMANDO FRANCISCO ALVES DOS REIS NETO (OAB 116249/SP), ANTONIO FREIRIA DE OLIVEIRA (OAB
83555/SP), PAULO DE TARSO PEREIRA DA SILVA (OAB 91511/SP)
Processo 0003362-90.2011.8.26.0368 (368.01.2011.003362) - Procedimento Ordinário - Veículos - Antonio Dias de Souza
- Via Car Veiculos e outro - Fica a autora cientificada da certidão do Oficial de Justiça do seguinte teor:”CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 368.2015/010207-2 dirigi-me ao endereço: e aí sendo, no dia 17/12/2015 às
17:35 horas, no endereço da Rua Florencio Daneluzi nº 290, em contato com a representante da requerida, Sr. Fernando, este
declarou que a firma ora requerida não mais existe e que ele também não possui bens livres. Constatei que o local indicado
é residência da mãe do mesmo de nome Benedita. Esclareço que o mesmo declarou que atualmente esta residindo com sua
mãe mas que não possui bens no local, sendo que ocupa um cômodo que contem, cama, guarda roupas e outros objetos de
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pequena monta como vestuário. Perguntado ao mesmo sobre eventual veiculo em sua posse este declarou não possuir. Diante
deste fato, devolvo o mandado em cartório para novas determinações.O referido é verdade e dou fé. - ADV: IGOR ALEXANDRE
GARCIA (OAB 257666/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB
216622/SP)
Processo 0003481-17.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003481) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Tilso Antonio Teixeira Fernandes - Banco Finasa Sa - Vistos. Houve o cumprimento da obrigação (CPC, art.794, I). Expeça-se
a guia de levantamento do depósito de fls.312, em favor do Autor. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
(Retirar Mandado de Levantamento). Int. - ADV: GILBERTO MARINHO GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)
Processo 0004504-90.2015.8.26.0368 (processo principal 0003518-83.2008.8.26) - Habilitação de Crédito - Autofalência UNIÃO- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Nutremix Premix Raçoes - Capital Administradora Judicial Ltda
- Vistos. O crédito que se pretende habilitar está devidamente comprovado, conforme certidão judicial que instrui a habilitação.
A impugnação oferecida pela Administradora foi objeto de análise, excluindo-se a pessoa física, posto tratar-se de crédito do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à habilitação. Dessa
forma, ACOLHO a habilitação da Autarquia Federal e determino a inclusão do crédito habilitado no Quadro Geral de Credores,
no valor constante da certidão judicial comprobatória do crédito. Proceda-se às devidas anotações e prossiga-se nos autos
principais. P.R.I.C. Monte Alto, 11 de janeiro de 2016. - ADV: GABRIELA DE SOUZA FREITAS CARVALHO (OAB 248136/SP),
ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP), MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/SP), LUIS CLAUDIO
MONTORO MENDES (OAB 150485/SP)
Processo 0004505-75.2015.8.26.0368 (processo principal 0003518-83.2008.8.26) - Habilitação de Crédito - Autofalência UNIÃO- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Nutremix Premix Raçoes - Capital Administradora Judicial Ltda
- Vistos. O crédito que se pretende habilitar está devidamente comprovado, conforme certidão judicial que instrui a habilitação.
A impugnação oferecida pela Administradora foi objeto de análise, excluindo-se a pessoa física, posto tratar-se de crédito do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à habilitação. Dessa
forma, ACOLHO a habilitação da Autarquia Federal e determino a inclusão do crédito habilitado no Quadro Geral de Credores,
no valor constante da certidão judicial comprobatória do crédito. Proceda-se às devidas anotações e prossiga-se nos autos
principais. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP), MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB
150230/SP), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES (OAB 150485/SP), GABRIELA DE SOUZA FREITAS CARVALHO (OAB
248136/SP)
Processo 0004506-60.2015.8.26.0368 (processo principal 0003518-83.2008.8.26) - Habilitação de Crédito - Autofalência UNIÃO- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Nutremix Premix Raçoes - Capital Administradora Judicial Ltda
- Vistos. O crédito que se pretende habilitar está devidamente comprovado, conforme certidão judicial que instrui a habilitação.
A impugnação oferecida pela Administradora foi objeto de análise, excluindo-se a pessoa física, posto tratar-se de crédito do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à habilitação. Dessa
forma, ACOLHO a habilitação da Autarquia Federal e determino a inclusão do crédito habilitado no Quadro Geral de Credores,
no valor constante da certidão judicial comprobatória do crédito. Proceda-se às devidas anotações e prossiga-se nos autos
principais. P.R.I.C. - ADV: GABRIELA DE SOUZA FREITAS CARVALHO (OAB 248136/SP), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES
(OAB 150485/SP), MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/SP), ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/
SP)
Processo 0004508-30.2015.8.26.0368 (processo principal 0003518-83.2008.8.26) - Habilitação de Crédito - Autofalência
- UNIÃO- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Nutremix Premix Raçoes - Capital Administradora Judicial
Ltda - Vistos. O crédito que se pretende habilitar está devidamente comprovado, conforme certidão judicial que instrui a
habilitação. A impugnação oferecida pela Administradora foi objeto de análise, excluindo-se a pessoa física, posto tratar-se de
crédito do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à habilitação.
Dessa forma, ACOLHO a habilitação da Autarquia Federal e determino a inclusão do crédito habilitado no Quadro Geral de
Credores, no valor constante da certidão judicial comprobatória do crédito. Proceda-se às devidas anotações e prossiga-se nos
autos principais. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP), GABRIELA DE SOUZA FREITAS
CARVALHO (OAB 248136/SP), MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/SP), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES (OAB
150485/SP)
Processo 0004509-15.2015.8.26.0368 (processo principal 0003518-83.2008.8.26) - Habilitação de Crédito - Autofalência UNIÃO- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Nutremix Premix Raçoes - Capital Administradora Judicial Ltda
- Vistos. O crédito que se pretende habilitar está devidamente comprovado, conforme certidão judicial que instrui a habilitação.
A impugnação oferecida pela Administradora foi objeto de análise, excluindo-se a pessoa física, posto tratar-se de crédito do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à habilitação. Dessa
forma, ACOLHO a habilitação da Autarquia Federal e determino a inclusão do crédito habilitado no Quadro Geral de Credores,
no valor constante da certidão judicial comprobatória do crédito. Proceda-se às devidas anotações e prossiga-se nos autos
principais. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP), MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB
150230/SP), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES (OAB 150485/SP), GABRIELA DE SOUZA FREITAS CARVALHO (OAB
248136/SP)
Processo 0004510-97.2015.8.26.0368 (processo principal 0003518-83.2008.8.26) - Habilitação de Crédito - Autofalência UNIÃO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Nutremix Premix Raçoes - Capital Administradora Judicial Ltda
- Vistos. O crédito que se pretende habilitar está devidamente comprovado, conforme certidão judicial que instrui a habilitação.
A impugnação oferecida pela Administradora foi objeto de análise, excluindo-se a pessoa física, posto tratar-se de crédito do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O Ministério Público ofereceu parecer favorável à habilitação. Dessa
forma, ACOLHO a habilitação da Autarquia Federal e determino a inclusão do crédito habilitado no Quadro Geral de Credores,
no valor constante da certidão judicial comprobatória do crédito. Proceda-se às devidas anotações e prossiga-se nos autos
principais. - ADV: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP), MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/
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SP), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES (OAB 150485/SP), GABRIELA DE SOUZA FREITAS CARVALHO (OAB 248136/SP)
Processo 0004583-89.2003.8.26.0368 (368.01.2003.004583) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Auto Posto
Cidade Sonho Ltda - Cerealista Santa Lucia Monte Alto Ltda Me - - Eduardo Minoru Abe e outro - Vistos. Recolhida a taxa
correspondente, providencie a serventia ao necessário para a realização da penhora on-line, com bloqueio e transferência
imediatos. O recolhimento é devido nos termos do Comunicado TJ.170/2011, no valor de R$12,20, para cada pesquisa (guia
FEDTJ cód.434-1). Int - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB
126973/SP), MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/SP)
Processo 0004857-82.2005.8.26.0368 (368.01.2005.004857) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Banco do Brasil Sa - Minimercado Santa Paula de Taiacu Ltda Me - - Aparecida Fernanda Iorio Bernini - - Júlio César Bernini - Adalberto Cavalheiro - - Zilda de Almeida Cavalheiro - Nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo
o curso da execução. Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: GUSTAVO RAYMUNDO (OAB 142570/SP), MARINA EMILIA
BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), WAGNER APARECIDO DE
OLIVEIRA (OAB 105090/SP)
Processo 0007165-47.2012.8.26.0368 (368.01.2012.007165) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Escola Tecno Sert Cursos Profissionalizantes Ltda - Jose Donizete Cetroni Maria - Providencie o exequente a apresentação das
cópias das principais peças dos autos (fls. 02/05; 66/68; 131/133; 156, 172/175; 178/179; 183/187 - total 22 folhas) ou efetue
o recolhimento da taxa para extração das cópias (R$ 0,55 por folha - total R$ 12,10 - Guia do Fundo Especial de Despesa do
Tribunal - FEDT. Código 201-0); devendo ainda efetuar o recolhimento da taxa de autenticação destas cópias (R$ 2,20 por folha
- total R$ 48,40 - Guia do Fundo Especial de Despesa -FEDT. Código 221-6) para expedição da carta de adjudicação. - ADV:
ROGÉRIO PAULO DE MELLO (OAB 187215/SP), WALDEMAR PAULO DE MELLO (OAB 31745/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2016
Processo 1000039-84.2016.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A
- Diesel Monte Alto R.p.n. Ltda - - Fulvio Henrique de Mello Donato - - Suellen Cássia Moreira Donato - Vistos. CITEM-SE
os executados para que, no prazo de 3 (três) dias, efetuem o pagamento exigido na inicial. Fixo, desde logo, os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do débito que, no caso de pagamento no prazo assinalado, será reduzido pela metade
(art.652-A, par. único). Não sendo efetuado o pagamento, o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, deverá proceder
à imediata penhora e avaliação em bens dos devedores, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade,
os executados. Consigno que é dever dos executados indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir prova
de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou
embarace a realização da penhora sob pena ser a omissão ou o ato considerado atentatório à dignidade da Justiça. Havendo
indicação de bens por parte do credor a penhora poderá recair sobre eles. Não sendo encontrado os devedores para intimação
da penhora deverá o oficial de justiça lançar certidão detalhada das diligências de maneira a possibilitar eventual dispensa da
intimação, nos termos do § 5º do artigo 652 do CPC. Os executados, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderão opor-se à execução por meio de embargos, que serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado da juntada aos autos
do mandado de citação. No prazo para embargos, os executados, reconhecendo o crédito exigido poderão, depositando 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer sejam admitidos a pagar o restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. O não pagamento de qualquer parcela implicará o
vencimento antecipado das subsequentes, com multa de 10% sobre o remanescente, sendo vedada a oposição de embargos.
Os embargos eventualmente opostos, em regra, não terão efeito suspensivo e serão distribuídos por dependência a este Juízo,
autuados em apartado e instruídos com cópia das peças processuais relevantes. Int. - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE
(OAB 81762/SP), CAMILA AYAKO SANCHES TOKIMATU (OAB 369441/SP)
Processo 1000042-39.2016.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Cláudio Lopes da Silva - Vistos.
O autor pretende que lhe seja concedido os benefícios da assistência judiciária, mediante afirmação de que é pobre na acepção
jurídica do termo. Por outro lado, o Estado de São Paulo mantém convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, destinado à
prestação de justiça gratuita aos necessitados. Para nomeação de advogado ao interessado, em razão do referido convênio, a
Ordem dos Advogados realiza minuciosa averiguação sobre a capacidade econômica do pretendente. O mesmo ocorre quando
a prestação da assistência é efetuada diretamente pela Procuradoria do Estado. Tendo em vista que o interessado não se
submeteu a tal verificação quanto às suas condições econômicas, não se pode concluir, ao menos neste momento, que é pobre
para o fim de obter o benefício almejado. Assim, objetivando resguardar o interesse público e impedir a indevida concessão
do benefício da gratuidade a quem a ele não faz jus, determino que o requerente, em 10 dias, apresente: a) declaração, do
próprio punho, que é pobre; b) comprovante de renda mensal atual, bem como do cônjuge; c) certidão imobiliária, em seu nome
e do cônjuge, da cidade onde residem, bem assim do Departamento de Trânsito, a fim de verificar se são proprietários de bens
imóveis e móveis. Intimem-se. - ADV: EDER SERAFIM DE ARAUJO (OAB 274591/SP)
Processo 1000052-83.2016.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - 3p Transportes Ltda - CITE-SE a
Requerida, sobre os termos da ação, consignando-se que o prazo de 15 dias para apresentação da resposta começará a fluir a
partir da juntada do mandado aos autos. Consigne-se que não sendo contestada a ação presumir-se-ão aceitos verdadeiros os
fatos alegados na inicial. Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. - ADV: CARLOS EDUARDO RETTONDINI (OAB 199320/SP)
Processo 1001028-27.2015.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Agrimonte Produtos Agrícolas Ltda Aguarde-se o cumprimento da carta precatória. - ADV: LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA (OAB 210933/SP)
Processo 1001028-27.2015.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Agrimonte Produtos Agrícolas Ltda Sobre a carta precatória devolvida cumprida parcialmente (fls. 60/66), manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento.
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- ADV: LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA (OAB 210933/SP)
Processo 1001493-36.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - Bregge de Freitas & Cia Ltda - CITE-SE a
Ré, através de carta com AR, consignando-se que o prazo de 15 dias para apresentação da resposta começará a fluir a partir da
juntada do AR aos autos. Consigne-se que não sendo contestada a ação presumir-se-ão aceitos verdadeiros os fatos alegados
na inicial. - ADV: JOÃO GERMANO GARBIN (OAB 271756/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2016
Processo 1000053-68.2016.8.26.0368 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Santa Therezinha Segatelli
Muniz - Carlos Edival Segatelli - - Gersio Alécio Segatelli - - João Antonio Segatelli - Vistos. A autora pretende que lhe seja
concedido o benefício da assistência judiciária, mediante afirmação de que é pobre na acepção jurídica do termo. Por outro
lado, o Estado de São Paulo mantém convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, destinado à prestação de justiça gratuita
aos necessitados. Para nomeação de advogado, em razão do referido convênio, a Ordem dos Advogados realiza minuciosa
averiguação sobre a capacidade econômica do pretendente. O mesmo ocorre quando a prestação da assistência é efetuada
diretamente pela Procuradoria do Estado. Tendo em vista que a interessada não se submeteu a tal verificação quanto às suas
condições econômicas, não se pode concluir, ao menos neste momento, que é pobre para o fim de obter o benefício almejado.
Assim, objetivando resguardar o interesse público e impedir a indevida concessão do benefício da gratuidade a quem a ele não
faz jus, determino que a requerente, em 10 dias, apresente: a) declaração, do próprio punho, que é pobre; b) comprovante de
renda mensal atual, bem como do cônjuge; c) certidão imobiliária, em seu nome e do cônjuge, bem assim do Departamento de
Trânsito, a fim de verificar se são proprietários de bens imóveis e móveis. Intimem-se. - ADV: PAULO CESAR PISSUTTI (OAB
125409/SP)
Processo 1000527-73.2015.8.26.0368 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Izaltina Teixeira Ribeiro - José Miguel
Ribeiro - - Jair Antonio Ribeiro - - Jocimar Ribeiro - - Jovani Ribeiro - - Almir Rogério Biscola - - Talita Aparecida Biscola Poli - Keide Cristina Biscola - Miguel Ribeiro Filho - Aguarde-se a citação de todos os herdeiros e o decurso do prazo para eventuais
respostas. - ADV: MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL (OAB 81773/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2016
Processo 1000945-11.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Aparecida
Fusco - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Júlio César Franceschet Defiro a gratuidade. Anotese. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, através de carta precatória, consignando que o prazo para
contestação é de 60 dias. Intimem-se. Monte Alto, 12 de novembro de 2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: SILVANA INES PIVETTA ABRÃO (OAB
114190/SP), ANDRÉ AUGUSTO LOPES RAMIRES (OAB 253782/SP)
Processo 1000945-11.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Aparecida
Fusco - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Sobre a contestação, manifeste-se a Autora. - ADV: SILVANA INES PIVETTA
ABRÃO (OAB 114190/SP), ANDRÉ AUGUSTO LOPES RAMIRES (OAB 253782/SP)
Processo 1001045-63.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) Luiz Antônio de Freitas - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Sobre a contestação, manifeste-se o Autor. - ADV: FÁBIO
HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP), ANDRÉ AUGUSTO LOPES RAMIRES (OAB 253782/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE ALTO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000041-71.2016.8.26.0368
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 294/2015 - Monte Alto
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : T.H.S.M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000019-57.2016.8.26.0612
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 01/2016 - Monte Alto
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.H.N.
VARA:3ª VARA
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO PARISI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0004855-63.2015.8.26.0368 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - E.A.C. - O acusado, por
meio de seu D. Defensor apresentou resposta por escrito à imputação (fls.108/109). A verdade ou inverdade do discorrido na
exordial, em seus detalhes, assim como a linha argumentativa trazida pela Defesa são matérias meritórias e necessitarão da
abertura de dilação probatória para melhor clareamento. Assim, em que pese o esforço e combatividade lançada na resposta,
não evidencio, neste momento processual, a presença de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397, I a IV, do CPP apta a
ensejar o julgamento in limine do feito, razão pela qual, sendo imprescindível a abertura de dilação probatória para comprovação
das teses alegadas, designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 29 de março de 2016, às
14:00 horas. Expeça-se o necessário para viabilizar a intimação/requisição do acusado e das testemunhas arroladas pelas
partes observando-se a nova dinâmica processual penal vigente (art. 400, do CPP). Int.. - ADV: NELSON EDUARDO ROSSI
(OAB 68251/SP)
Processo 0004855-63.2015.8.26.0368 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - E.A.C. - Intime-se a
Defesa do réu para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, designada para o dia 29 de março de 2016, às
14:00 horas. - ADV: NELSON EDUARDO ROSSI (OAB 68251/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2016
Processo 0002678-29.2015.8.26.0368 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ato Infracional - J.P. - V.E.R. - Sendo
assim, com fundamento no art. 186, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente concedo ao representado VICTOR EDUARDO
RODRIGUES remissão cumulada com liberdade assistida, pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 112, inciso IV, c. c.
o artigo 118, ambos da Lei n.º 8.069/90. Destaco, por oportuno, que o descumprimento injustificado da medida acima imposta
implicará internação do adolescente na Fundação CASA, especialmente porque expressou concordância com o cumprimento
de eventual medida em meio aberto. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor da Defensora
nomeada, cujo valor arbitro no máximo da tabela respectiva. Por fim, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Registre-se,
oportunamente. - ADV: FÁTIMA DE JESUS SOARES (OAB 172228/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS REJEITADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor da COMARCA DE MONTE ALTO - SP
PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLIZADA DIGITALMENTE, REJEITADA PELA SEÇÃO POR MOTIVO DE INCOMPETÊNCIA
DESTE JUIZO - JUIZO COMPETENTE FORO DISTRITAL DE PIRANGI SP, nos termos do Artigo 1210 das N.S.C.G.J.Petição
inicial nº 1000056-23.2016.8.26.0368: Monitória (Classe), Civel (competência), requerida por Centro de Gestão de Meios de
Pagamento SA contra Luis Fernando Fiorentin ME, protocolizada digitalmente (internet) nesta Seção de Distribuição Judicial de
Monte Alto em 11/01/2016, foi rejeitada em 11/01/2016. Advogado:Ibere Ricardo Januário Evangelista, OAB/SP nº 292.032/SP.

MONTE APRAZÍVEL
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ LUIS ADONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ FRANCISCO SERTÓRIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0001042-30.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001042) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou
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Fornecimento de Medicamentos - Eunice Soares de Faria - Atie Maria Ribeiro - - Municipio de Monte Aprazível - Vistos. Intime-se
o Município, a fim de informar e comprovar, em cinco dias, o cumprimento da ordem judicial de internação compulsória de Atie
Maria Ribeiro, bem como apresentar relatório médico de suas condições atuais e local de sua internação, mantida, no mais, a
multa já fixada na decisão de fl. 269, sem prejuízo de apuração de ilícito criminal e administrativo. Intime-se. - ADV: MARCELO
MASCARO (OAB 230875/SP), LILIANE CRISTINA PAULETI (OAB 282155/SP)
Processo 0003405-82.2015.8.26.0369 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 003250-46.2014.403.6106 - 4ª VARA FEDERAL)
- Ministério Público Federal - Rinaldo Escanferla - Vistos. Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 02/03/2016, às
14h30min. Caso a diligência resulte negativa, devolva-se ou remeta-se estes autos ao r. Juízo competente. Providencie o
advogado Marcos César Minuci de Sousa a regularização da sua representação processual juntando aos autos instrumento de
mandato até à data da audiência. Intime-se e comunique-se. - ADV: MARCOS CESAR MINUCI DE SOUSA (OAB 129397/SP),
FABIO ROBERTO BORSATO (OAB 239037/SP)
Processo 0003467-25.2015.8.26.0369 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0063451-03.2012.8.26.0576 - 2ª VARA CIVEL)
- Fernanda Buzo Alves - - Arthur Augusto Alves - - Alexandre Marcos Alves Junior - Joaquim Guilherme Filho - - J.L.A Serviços
Agrícolas Ltda - - Central Energetica Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Alcool Ltda - Vistas dos autos a requerida CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO, para: (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. (intimação da testemunha Elias Rodrigues de Oliveira, que não foi encontrada no endereço indicado). - ADV:
NELSON ALEXANDRE PALONI (OAB 136989/SP), REGIS HENRIQUE DE OLIVEIRA (OAB 156751/SP), LUCAS DE OLIVEIRA
SOUZA (OAB 257690/SP), BRUNA LEMES FEBOLI (OAB 308487/SP), ANDRE LUIS BONITO (OAB 309739/SP), LUIS PAULO
INVERNIZE CARDOZO (OAB 334619/SP)

MONTE-MOR
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO NARDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RUFINO MARINHO GUSMÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000004-37.2013.8.26.0372 (037.22.0130.000004) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Claudio Aparecido Aneron - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 372.2013/003443-5 dirigi-me ao endereço: VEREADOR
JOSÉ CARDEAL, 31, CARDEAL, e aí sendo, INTIMEI CLÁUDIO APARECIDO ANERON, a comparecer na perícia. Exarou ciente.
O referido é verdade e dou fé. Monte Mor, 22 de outubro de 2013. Número de Atos:04 26km - ADV: MICHELLE MARIA CABRAL
MOLNAR (OAB 273429/SP), DANYEL DA SILVA MAIA (OAB 221828/SP)
Processo 0000004-37.2013.8.26.0372 (037.22.0130.000004) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Claudio Aparecido Aneron - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos.Fls. 198: Ante a concordância do autor,
HOMOLOGO o cálculo de liquidação de fls. 193/194 apresentado pela autarquia. Requisite-se eletronicamente o pagamento do
débito junto à Egrégia Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Havendo notícia do pagamento, expeça-se alvará
de levantamento em favor do autor, fazendo os autos conclusos, em seguida, para extinção na forma do art. 794, I, do CPC.
Intime-se. - ADV: MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), DANYEL DA SILVA MAIA (OAB 221828/SP)
Processo 0000006-70.2014.8.26.0372 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Jose
Barbosa de Oliveira - Dalva Barbosa de Oliveira Vieira e outros - Vistos.Fl. 148: Para a homologação da renúncia formulada
pela procuradora da requerida, comprove a mesma ter dado ciência à representada de sua intenção, no prazo de 10 dias, sob
pena de indeferimento do pedido. No caso de inércia, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: SANDRA
APARECIDA FOLCHINI GILIOLI (OAB 194686/SP), JOAO ROBERTO DE ALMEIDA (OAB 58266/SP)
Processo 0000043-30.1996.8.26.0372 (372.01.1996.000043) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Ana Cristina da Silva Barreto Garcia - Paulo Pomponi - - Metal Pompone Industria e Comercio Ltda - Parana
Companhia de Seguros Denunciada - 710/96 Vistos.Fl. 1028: Para o deferimento da constrição requerida, apresente a exequente
cópia atualizada da matrícula do imóvel indicado, a fim de se averiguar a propriedade registral do bem, no prazo de 10 dias. No
silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: DIOGENES FRIAS DA CRUZ (OAB 115782/SP), ANDERSON MOREIRA DE
CARVALHO (OAB 196407/SP)
Processo 0000060-66.1996.8.26.0372 (372.01.1996.000060) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Nossa Caixa Nosso Banco Caixa Economica do Estado de São Paulo - Almiro Florentino de Almeida - - Aparecida de Cassia
Anerão - Manifeste-se o autor, quanto ao teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Indaiatuba, prazo de cinco
dias. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0000061-26.2011.8.26.0372 (372.01.2011.000061) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Jose Azevedo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 15/11 Vistos.Cumpra-se o V. Acórdão.
Ciência às partes. Intime-se o INSS para que apresente o cálculo de liquidação das parcelas atrasadas, em 10 dias. Intime-se.
- ADV: THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), MICHELLE
MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0000094-31.2002.8.26.0372 (372.01.2002.000094) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.H.S.X.R.P.J.P.S. M.A.X. - 548/02Vistos.HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos, julgando extinto o processo nos termos do artigo 794, II, do CPC. Traslade-se cópia da petição de fls. 193/194
para os processos 133-62.2001 e 112-52.2002, fazendo-os conclusos para sentença em seguida. Cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MARA LUCIA VIEIRA LOBO (OAB 150580/SP), PASCHOAL CARUSO JUNIOR (OAB
184184/SP), SIDNEI LOBO PEDROSO (OAB 371027/SP), WALTON ASSIS PEREIRA (OAB 139350/SP)
Processo 0000162-54.1997.8.26.0372 (372.01.1997.000162) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Prefeitura
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Municipal de Monte Mor - Embalagens Bavi Ltda (massa Falida) - Dr Affonso Celso Moraes Sampaio - 1203/97 Vistos.Ciência
da certidão retro. Considerando que o cálculo de atualização de fl. 350 data de maio de 2014, se mostrando obsoleto, deverá
a expropriante apresentar novo demonstrativo, no prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Intime-se. - ADV: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA (OAB 131364/SP), ALEXANDRE AUGUSTO DE MORAIS SAMPAIO
SILVA (OAB 156514/SP), WELEN ALEXANDRA DE FARIA SANTOS (OAB 206122/SP), VICTOR FRANCHI (OAB 297534/SP),
BRUNA CRISTINA BONINO (OAB 229393/SP)
Processo 0000191-74.2015.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - IOLANDA BENEDITA DE
OLIVEIRA GONZAGA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Redesignada a perícia médica perante o consultório do dr.
Eliézer Molchansky, sito a Rua Dr. Emilio Ribas, 805, cj. 54, Cambuí, Campinas/SP, para o dia 10 de Maio de 2016, às 11:00
horas. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0000254-56.2002.8.26.0372 (372.01.2002.000254) - Procedimento Ordinário - Tereza Sagrilo Bez de Carvalho Instituto Nacional do Seguro Socialinss - 673/02 Vistos.Aguarde-se o julgamento do recurso pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se. - ADV: EZIO RAHAL MELILLO (OAB 64327/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), EDSON RICARDO
PONTES (OAB 179738/SP), MARIA AMELIA D’ARCADIA (OAB 40366/SP)
Processo 0000414-03.2010.8.26.0372 (372.01.2010.000414) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Eleci Chagas Barbosa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos.Fl. 184: Ante a concordância da autora,
HOMOLOGO o cálculo de liquidação de fls. 178/179 apresentado pela autarquia. Requisite-se eletronicamente o pagamento do
débito junto à Egrégia Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Havendo notícia do pagamento, expeça-se alvará
de levantamento em favor da autora, fazendo os autos conclusos, em seguida, para extinção na forma do art. 794, I, do CPC.
Intime-se. - ADV: ALEXANDRE INTRIERI (OAB 259014/SP), MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0000522-61.2012.8.26.0372 (372.01.2012.000522) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana
Charava de Matos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 186/12 Vistos.Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência às partes.
Cumprida a tutela jurisdicional, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO (OAB 211735/
SP), MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0000558-84.2004.8.26.0372 (372.01.2004.000558) - Outros Feitos não Especificados - Ministerio Publico do
Estado de Sao Paulo - Auto Posto Monte Mor Ltda - Lut - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial - 753/04 Vistos.Diante
do novo cálculo apresentado pelo Ministério Público, abatendo os juros indevidamente cobrados, diga o executado em 10
dias, esclarecendo, também, se corrobora a proposta de acordo formulada às fls. 286/287. Em caso positivo, conclusos para
homologação. Intime-se. - ADV: AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO (OAB 21856/PR), MARIANA DO CARMO JURADO
GARCIA (OAB 302668/SP), FLÁVIA RENATA MONTEIRO SEMENSATO (OAB 283742/SP)
Processo 0000572-05.2003.8.26.0372 (372.01.2003.000572) - Procedimento Ordinário - Eva Azevedo de Brito - Municipio
de Elias Fausto - ORDEM Nº 860/03 - Autor, manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado, sob pena de
extinção pelo art. 267, IV do CPC. (Certidão do Oficial disponível no site www.tjsp.jus.br - e-saj). - ADV: NILVA MARIA LUIZ
NOGUEIRA SANTOS (OAB 81591/SP), JESUINO JOSE MATTIUZZO (OAB 56804/SP)
Processo 0000595-04.2010.8.26.0372 (372.01.2010.000595) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco Bradesco Sa - Elias Fausto Eletronica Ltda e outro - 148/10 Vistos.Considerando que as diligências referentes aos
mandados de fls. 116/120 restaram infrutíferas (fls. 140 e 145), manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento,
requerendo o que de direito visando a localização dos executados, sobretudo pelo fato de que o feito tramita desde 2010
sem que os executados tenham sido sequer citados, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: BRUNO
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0001027-18.2013.8.26.0372 (037.22.0130.001027) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Prefeitura Municipal de Monte Mor - Joao Ferreira Lopes - 203/13 Vistos.Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência às partes.
Requeira a parte autora o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, arquivem-se
os autos. Intime-se. - ADV: VICTOR FRANCHI (OAB 297534/SP), EDSON FERREIRA (OAB 85812/SP)
Processo 0001092-04.1999.8.26.0372 (372.01.1999.001092) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Mahil
Imoveis Ltda - Sebastiao Valdair Candido - 894/99 Vistos.Fls. 218/220: HOMOLOGO, para que surtam efeitos jurídicos, o acordo
celebrado pelas partes. Considerando o prazo excessivo concedido pelo exequente para cumprimento da avença, determino o
sobrestamento do feito, na forma do art. 792 do CPC, devendo os autos aguardar eventual provocação em arquivo. Arquivemse. Intime-se. - ADV: SAID ELIAS JORGE (OAB 118096/SP), NILSON THEODORO (OAB 103818/SP), JOAO ROBERTO DE
ALMEIDA (OAB 58266/SP)
Processo 0001107-79.2013.8.26.0372 (037.22.0130.001107) - Procedimento Ordinário - Seguro - Nelson Luiz Conte - Real
Tokio Marine Vida e Previdencia Sa - ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A - 224/13 Vistos.Cumprase o V. Acórdão. Ciência às partes. Requeira o autor o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze)
dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: HENRIQUE BORLINA DE OLIVEIRA (OAB 148535/SP), EDUARDO
CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0001207-68.2012.8.26.0372 (372.01.2012.001207) - Embargos à Execução - Municipio de Elias Fausto - Ministerio
Publico do Estado de Sao Paulo - 341/12 Vistos.Aguarde-se o julgamento do recurso pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se. - ADV: JESUINO JOSE MATTIUZZO (OAB 56804/SP)
Processo 0001210-28.2009.8.26.0372 (372.01.2009.001210) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria de Lourdes
Januario de Lima e outro - Maria de Lourdes Toledo Correa e outros - 193/09 Vistos.Homologo a renúncia da procuradora dos
autores. Proceda a Serventia à sua exclusão do sistema SAJ e contracapa dos autos, certificando. Cobre-se a devolução do
mandado expedido à fl. 232. Intime-se. - ADV: DENISE FORCHETTI TIGRE CAETANO (OAB 121511/SP), JOAO ROBERTO DE
ALMEIDA (OAB 58266/SP)
Processo 0001376-65.2006.8.26.0372 (372.01.2006.001376) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Bm
Comercio e Representaçao de Produtos Agropecuarios Ltda - Antenor Transferetti e outro - 619/06 Vistos.Ante a certidão de
133 informando não haver saldo remanescente no processo 719/96, diga a exequente em 10 dias. Intime-se. - ADV: INDIRA
BANDEIRA DUARTE (OAB 98335/MG), FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB 72176/SP)
Processo 0001470-13.2006.8.26.0372 (372.01.2006.001470) - Usucapião - Propriedade - Casimiro da Silva e outro - Cícero
Borges Sales e outros - 742/06 retirar o mandado de registro - ADV: CYRO DA SILVA MAIA JUNIOR (OAB 209029/SP), NABIH
ASSIS (OAB 24138/SP)
Processo 0001534-91.2004.8.26.0372 (372.01.2004.001534) - Monitória - Basf Sa - ORDEM Nº 1371/04 - Autor, manifestarse sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento, sob pena de extinção pelo art. 267, IV do CPC. - ADV: DANIEL
VIANA DE MELO (OAB 309229/SP), MAX SIVERO MANTESSO (OAB 200889/SP), GLAUBER APARECIDO REINALDO (OAB
316165/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 0001556-37.2013.8.26.0372 (037.22.0130.001556) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Rosa Maria
Teato Pinto de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 339/13 Vistos.Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência às partes.
Intime-se o INSS para que comprove documentalmente a implantação do benefício, bem assim apresente o cálculo de liquidação
das parcelas atrasadas, em 10 dias. Intime-se. - ADV: DANYEL DA SILVA MAIA (OAB 221828/SP), MICHELLE MARIA CABRAL
MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0001734-20.2012.8.26.0372 (372.01.2012.001734) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Dagmar Pereira de
Menezes - Manifeste-se as parters quanto a resposta do ofício expedido ao Cartório de Registro de Imóveis, prazo cinco dias. ADV: CRISTINA CÉLIA TRASFERETI (OAB 168131/SP)
Processo 0001778-73.2011.8.26.0372 (372.01.2011.001778) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ozorio Quirino
Fonseca - - Antonio Quirino da Fonseca e outro - manifeste-se o autor, no prazo de cinco dias, quanto a manifestação da
autarquia ré. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0001813-67.2010.8.26.0372 (372.01.2010.001813) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Industria Grafica
Foroni Ltda - Manifeste-se o requerente, no prazo de cinco dias, quanto os documentos encartados aos autos. - ADV: PAULA
YONARA SANDER (OAB 345858/SP), ALBERTO CORDEIRO (OAB 173096/SP)
Processo 0001901-66.2014.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Elizangela Vieira de Souza
Marchi - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Redesignada a perícia médica perante o consultório do dr. Eliézer
Molchansky, sito a Rua Dr. Emilio Ribas, 805, cj. 54, Cambuí, Campinas/SP, para o dia 06 de Julho de 2016, às 09:30 horas. ADV: CARINA TEIXEIRA BRAGA (OAB 282987/SP), LÉLIO EDUARDO GUIMARAES (OAB 249048/SP)
Processo 0001913-08.1999.8.26.0372 (372.01.1999.001913) - Separação Litigiosa - Dissolução - E.B.L.F. - P.A.F. - Vistos.
Concedo ao requerido os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Cadastre-se o Patrono do requerido no sistema
informatizado. Manifeste-se o requerido. Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação, tornem os autos ao arquivo. Int. ADV: RENATO CAVALARO (OAB 35699/SP)
Processo 0002077-16.2012.8.26.0372 (372.01.2012.002077) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Rita Alice Netto
Cordeiro - Jose Benini e outro - 520/12 Vistos.Expeça-se guia de levantamento em favor do executado do saldo remanescente
relativo ao depósito de fl. 162. No mais, satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 794,
I, DO CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. C. - ADV: GRACIANI AUGUSTO REGO PROENCA (OAB
147176/SP), RAQUEL VIRGINIA DE MORAES (OAB 219892/SP), ALVARO RODRIGO MOREIRA GOMES (OAB 245769/SP)
Processo 0002079-88.2009.8.26.0372 (372.01.2009.002079) - Monitória - Banco Nossa Caixa Sa - Cleide Rosa Afonso e
outros - 371/09 Vistos.Fls. 157/158: Expeça-se mandado de constatação, penhora e avaliação para cumprimento nos endereços
informados. Quanto à pesquisa pelo sistema ARISP, reporto-me à decisão de fl. 122. Intime-se. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), MARIA CLAUDIA ROSSI CAMARGO (OAB 243540/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO
(OAB 34248/SP)
Processo 0002141-55.2014.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Antonio Pereira - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Redesignada a perícia médica perante o consultório do dr. Eliézer Molchansky, sito a Rua Dr.
Emilio Ribas, 805, cj. 54, Cambuí, Campinas/SP, para o dia 04 de Maio de 2016, às 10:00 horas. - ADV: EVELISE SIMONE DE
MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0002417-28.2010.8.26.0372 (372.01.2010.002417) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade
Administrativa - Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo - Elvis Helbert Brevi e outros - 510/10 Vistos.Aguarde-se o trânsito
em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento interposto para início da contagem do prazo para recolhimento das
custas de preparo e porte de remessa e retorno. Com a informação, intime-se para pagamento, se o caso, independentemente
de nova conclusão. Intime-se. - ADV: EDUARDO ALMEIDA FABBIO (OAB 245804/SP), GUSTAVO BEN SCHWARTZ (OAB
165461/SP)
Processo 0002656-95.2011.8.26.0372 (372.01.2011.002656) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Sipom
Administraçao e Participaçoes Ltda - Jair Donizete Rodrigues Me - Giovani Webster Massimini - 459/11 Vistos.Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade do art. 649, V, do CPC, somente se estende às
pessoas jurídicas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que comprove a essencialidade
dos bens constritos à continuidade das atividades. No presente caso, o executado alegou genericamente tal condição, não
se desincumbindo do ônus da prova quanto a tal fato. Por esse motivo, não comprovada a condição de imprescindibilidade
dos bens penhorados, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO DE PESSOA JURÍDICA. ART. 649, V,
CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 1. Conforme entendimento do eg. STJ e desta Corte, a impenhorabilidade
prevista no art. 649, V, do CPC, pode ser estendida, em caráter excepcional, à pessoa jurídica, quando for empresa de pequeno
porte, microempresa ou, ainda, firma individual e os bens penhorados indispensáveis ao exercício de suas atividades. Sem
provas de que os equipamentos penhorados são essenciais ao exercício da atividade laboral do executado, não há como declarar
sua impenhorabilidade. (STJ: AgRg no REsp 1136947/PR, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/10/2009;
REsp 512555/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, in DJ de 24.05.2004TRF1ª, TRF/1ª: AC 0021298-38.2004.4.01.3300/BA, Rel.
Desembargador Federal Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 4/3/2011, p. 516, AC 0020259-97.2000.4.01.3800 / MG, Rel.
Juiz Federal André Prado de Vasconcelos, 6ª Turma Suplementar, e-DJF1 p.534 de 06/04/2011). 2. No caso em reexame, não
restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos elencados nos precedentes supracitados (tratar-se de empresa de
pequeno porte, microempresa ou, ainda, firma individual e os bens penhorados indispensáveis ao exercício de suas atividades),
razão pela qual não pode ser estendida tal impenhorabilidade aos bens da empresa executada. 3. Apelação não provida. (TRF-1
- AC: 161702120064013800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 02/09/2014,
SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 12/09/2014) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada, mantendo as penhoras
efetivadas. Para a avaliação dos bens penhorados, comprove a exequente o recolhimento da diligência do oficial de justiça, em
5 dias. Após, expeça-se mandado de avaliação. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: VANESSA TONHETTI DE
PAULA LIMA (OAB 196572/SP)
Processo 0002730-91.2007.8.26.0372 (372.01.2007.002730) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Adelina Nadir Barnabe
Galvao - ORDEM Nº 1218/07 - Autor, manifestar-se sobre a devolução da carta precatória parcialmente cumprida, sob pena de
extinção pelo art. 267, IV do CPC. - ADV: GUSTAVO SQUARIZI MICHEL (OAB 263420/SP), RUBENS GALDINO FERREIRA DE
C FILHO (OAB 101463/SP), DOUGLAS MONTEIRO (OAB 120730/SP)
Processo 0002933-53.2007.8.26.0372 (372.01.2007.002933) - Execução de Alimentos - Alimentos - P.S.O. - C.S.O. 1316/07 Vistos.Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (OAB 88751/
SP), SANDRA REGINA SILVA FELTRAN (OAB 229296/SP)
Processo 0003020-04.2010.8.26.0372 (372.01.2010.003020) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cimari Factoring
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Fomento Comercial Ltda - Ivanildo Jose da Silva - Alcides Rinaldo - 642/10 Vistos.Fls. 125/127: HOMOLOGO, para que surtam
efeitos jurídicos, o acordo celebrado pelas partes. Considerando o grande número de parcelas para cumprimento da avença,
determino o sobrestamento do feito, na forma do art. 792 do CPC, devendo os autos aguardar eventual provocação em arquivo.
Arquivem-se. Intime-se. - ADV: RODRIGO AUGUSTO FOFFANO (OAB 302485/SP), VANDERLEI APARECIDO PINTO DE
MORAIS (OAB 159487/SP)
Processo 0003322-96.2011.8.26.0372 (372.01.2011.003322) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Divina Martins da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ORDEM 571/2011 - Redesignada a perícia médica perante o
consultório do dr. Eliézer Molchansky, sito a Rua Dr. Emilio Ribas, 805, cj. 54, Cambuí, Campinas/SP, para o dia 26 de Abril de
2016, às 11:30 horas. - ADV: MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO
(OAB 250561/SP)
Processo 0003630-06.2009.8.26.0372 (372.01.2009.003630) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Diogo Miranda
Araujo e outros - Elaine Cristina Lacerda e outros - 661/09 Vistos.Fl. 396: Para o deferimento da medida requerida, providencie
o exequente o recolhimento da taxa legal, bem como novo demonstrativo de atualização do débito em 5 (cinco) dias (guia
FEDTJ, código 434-1, valor R$ 12,20 por CPF/CNPJ consultado). Com o recolhimento, sem necessidade de conclusão, proceda
a Serventia à tentativa de penhora ‘on line’ nas contas dos executados através do sistema Bacenjud. No silêncio, retornem os
autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: MARIA CLAUDIA ROSSI CAMARGO (OAB 243540/SP), ÉRICO VINÍCIUS JANUNZZI (OAB
183846/SP), AGATHA MAROSTEGAN ASSAD ANNICCHINO (OAB 241404/SP), DENISE FORCHETTI TIGRE CAETANO (OAB
121511/SP), ÉGON MAROSTEGAN ASSAD (OAB 254273/SP), JOAO ASSAD NETO (OAB 59154/SP)
Processo 0003646-52.2012.8.26.0372 (372.01.2012.003646) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Lidia dos
Reis Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 854/12 Vistos.Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. - ADV:
MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)
Processo 0004029-84.1999.8.26.0372 (372.01.1999.004029) - Procedimento Ordinário - Tereza de Jesus Barbosa - Abn
Amro Arrendamento Mercantil - ORDEM Nº 203/1999 - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o
prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: RODOLFO
GERD SEIFERT (OAB 183944/SP), DAVILSON APARECIDO ROGGIERI (OAB 69041/SP)
Processo 0004633-83.2015.8.26.0372 (apensado ao processo 0003648-51.2014.8.26) (processo principal 000364851.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - MONTE MOR REBARBAÇAO E
JATEAMENTO DE METAL LTDA EPP - Vistos.Sobre a exceção de incompetência arguida, intime-se o autor-excepto, via
imprensa oficial, para que se manifeste em 10 dias, nos termos do art. 308 do CPC. Intime-se. - ADV: MARCIA NERY DOS
SANTOS (OAB 193168/SP), BRUNO GUSTAVO PAES LEME CORDEIRO (OAB 312474/SP)
Processo 0004839-78.2007.8.26.0372 (372.01.2007.004839) - Outros Feitos não Especificados - Maria Tereza Franco da
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - 1989/07 Vistos.Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. - ADV: THIAGO
HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/SP), MICHELLE MARIA CABRAL
MOLNAR (OAB 273429/SP)
Processo 0004943-65.2010.8.26.0372 (372.01.2010.004943) - Procedimento Ordinário - Nilze Aparecida Fornazieri Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - 993/10 RETIRAR GUIA DE LEVANTAMENTO - ADV:
NORBERTO PEREIRA MAIA (OAB 95841/SP), MÔNICA DE FÁTIMA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUE (OAB 248903/SP)
Processo 0005050-40.2011.8.26.0125 (125.01.2011.005050) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis Condomínio Seranila - Municipio de Monte Mor - 824/12 Vistos.Atenda o requerente a Cota Ministerial retro, se manifestando
sobre os pontos levantamentos pelo registro de imóveis e pela municipalidade, em 10 dias. Intime-se. - ADV: VICTOR FRANCHI
(OAB 297534/SP), WALDIR FANTINI (OAB 292875/SP)
Processo 0005257-11.2010.8.26.0372 (372.01.2010.005257) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Gary
Rodrigues e outro - Alcides Valter Gomes e outros - 1081/10 Vistos.Sobre a contestação de fls. 166/167, digam os autores em
réplica, no prazo de 10 dias. Reitere-se o ofício de fl. 182 com a advertência de que a sua não observância em até 10 dias
caracterizará delito de desobediência, sujeitando o responsável às penalidades correspondentes. Intime-se. - ADV: HENRIQUE
BORLINA DE OLIVEIRA (OAB 148535/SP)
Processo 0006087-06.2012.8.26.0372 (372.01.2012.006087) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título Rafael Proença Coelho da Silva - Bm Comercio e Representaçao de Produtos Agropecuarios Ltda - 1238/12 Vistos.Cumpra-se o
V. Acórdão. Ciência às partes. Requeira o embargante o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze)
dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: JURANDIR MARTINS FILHO, DÉBORA ALBERTI RAFAEL (OAB
268600/SP), ALEXANDRE QUEIROZ DAMACENO (OAB 286011/SP)
Processo 0006108-79.2012.8.26.0372 (372.01.2012.006108) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Renilson Alves de Araujo - Banco Bmc Sa - 1257/12 Vistos.Fl. 118: Considerando que a decisão de fl. 116 ainda não foi
publicada, não há que se falar em devolução do prazo para cumprimento da obrigação. Publique-se tal decisão. Intime-se.
- ADV: DANYEL DA SILVA MAIA (OAB 221828/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB
139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), ROSANO DE CAMARGO (OAB 128688/SP)
Processo 3003076-78.2013.8.26.0372 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S.A. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
372.2014/001839-4 dirigi-me a Rua Um, Jd. Daniela, onde DEIXEI de proceder a Apreensão, em virtude de não ter encontrado o
veículo, tendo em vista que o requerido não se encontrar mais estabelecido no local, conforme informação do atual morador, Sr.
Gilmar. O referido é verdade e dou fé. Monte Mor, 03 de abril de 2014. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 3003076-78.2013.8.26.0372 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S.A. - Luis Mauro Pirolla & Cia Ltda ME - Vistos.Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira o autor o que de direito em termos de
prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, intime-se pessoalmente o autor para tal finalidade, sob pena de
extinção. Intime-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO NARDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RUFINO MARINHO GUSMÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 1000438-38.2015.8.26.0372 - Procedimento Ordinário - Guarda - P.A.M.L. - O.F.R. - Foi designado o dia 07/06/2016,
para estudo psicológico, sendo que às 14:30 horas, neste horário serão atendidos a Sra. Iracema Franco da Rosa Fonseca,
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Ryrie Simon Lima do Rego, Natálio de Oliveira, Oscar Franco do Rego e no dia 07/06/2016, às 17:00 horas para atendimento
da Sra. Patrícia Aparecida Machado de Lima, endereço sito à Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro Alemães, Piracicaba, Setor
de Psicologia, sala 248, fone 19-3433-4177, r. 206, ocasião em que serão examinados pelo(a) Sr(a). Cristina Helena Machado
de Albuquerque. - ADV: FLAVIO FERREIRA MARIANO (OAB 210192/SP), PAMELLA ROBERTA CARRIEL DALMAZZO (OAB
238203/SP)
Processo 1001823-21.2015.8.26.0372 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Roque Sebastão de Oliveira e outro - Vistos.
Defiro os benefícios da gratuidade aos autores. Anote-se. Os autores deverão emendar a petição inicial, juntando certidão
negativa de ações possessórias em relação ao imóvel usucapiendo, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se. - ADV: JOAO ROBERTO DE ALMEIDA (OAB 58266/SP), RODRIGO KIYOSHI AGUIRRA KUTEKEN (OAB 345599/
SP)

MORRO AGUDO
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0416/2015
Processo 0002694-38.2010.8.26.0374 (374.01.2010.002694) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Lelia Francisca Moreira - Mandado de levantamento expedido e adisposição da
Dra. Rosangela da Rosa Corrêa para retirada. Int. - ADV: MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP), ROSANGELA
DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), ERIC DE LIMA (OAB 218995/SP), RODRIGO ANTONIO NEVES BATISTA (OAB 220698/
SP)
Processo 1000521-48.2015.8.26.0374 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Banco
Bradesco S/A - Ana Carolina de Souza Bertoco Me - Vistos. Nº de ordem 2933/2015. Comprovada a mora, defiro a liminar, com
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69,
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - - - - - - O mandado encontra-se com o Oficial de Justiça
ANDRÉ, devendo a parte autora entrar em contato com o mesmo através do telefone 16 9 9194-6548, a fim de providenciar
os meios necessários para realização do ato. URGENTE. - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP), PAULA
MORENO (OAB 278535/SP), ANDREZA APARECIDA SOARES CARASKI (OAB 366803/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0417/2015
Processo 0000569-97.2010.8.26.0374 (374.01.2010.000569) - Inventário - Inventário e Partilha - Hilda Liporine Meirelles
Piovezan - Itamar Piovezan - Banco Bradesco Sa - Confederação Nacional da Agricultura Cna - Autos com vista à parte autora,
devendo manifestar/atender a cota do Procurador da Fazenda Estadual de fl. 238 vº. Prazo: 10 dias. int. - ADV: CRISTINA
MARIA COSTA MONTEIRO (OAB 123519/SP), MARTA LUCIA BUCKERIDGE SERRA (OAB 123257/SP), JOSE APARECIDO
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 308515/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP), MANOEL RODRIGUES
LOURENÇO FILHO (OAB 208128/SP), MARCELO SEMEDO BARCO (OAB 186078/SP), ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB
124015/SP)
Processo 0001325-77.2008.8.26.0374 (374.01.2008.001325) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Guiomar Moreira Dias
Galdino - José Divino Pereira e outros - - Autos com vista à parte autora a fim de manifestar sobre a certidão que segue. Prazo:
10 dias. Int. - - - - - - CERTIDÃO Processo Físico n°:0001325-77.2008.8.26.0374 Classe - Assunto:Usucapião - Usucapião
Ordinária Requerente:Guiomar Moreira Dias Galdino Requerido:José Divino Pereira e outros C E R T I D Ã O CERTIFICO e
dou fé que, revendo os autos, constatei que: - JOSÉ DIVINO PEREIRA e MARIA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, foram citados
por edital e sendo-lhes nomeado Curador Especial que contestou por NEGATIVA GERAL à fls. 136; - WALDOMIRO PEREIRA,
certidão de fl. 123vº: falecido; - MARIA DAS G. SOARES PEREIRA, certidão de fl. 123vº: L.I.N.S.. - CÉLIA APARECIDA RUAS,
JOSÉ HENRIQUE MINELLI e BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, citados à fl. 79 vº e não constestou; - REGINA PEREIRA DIAS e
JOSÉ DO CARMO DIAS, certidão de fl. 79vº: Falecidos; - OSWALDO PEREIRA, citado à fl. 79 vº e não contestou; - FAZENDA
MUNICIPAL cientificação fls. 158 e não contestou; - FAZENDA ESTADUAL não tem interesse fl. 154; - FAZENDA UNIÃO não tem
interesse fl. 162; - HERDEIROS DE OZÓRIO MARTINS E ESPOSA: ADÃO MARTINS GUILHERME, EVA LÚCIA GUILHERME
e JOSÉ CARLOS G. GUILHERME citados fl. 167 vº - não contestaram; - CÉLIA PEREIRA MOREIRA e ISABEL PEREIRA DA
SILVA foram citadas à fl. 185 e não contestaram; - BENEDITO GONÇALVES DA SILVA, falecido conforme certidão de fl. 185;
- CONFINANTES E INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS O edital, copiado à fl. 177, sendo que
decorreu o prazo sem oferta de contestação. Nada Mais. - ADV: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP),
MARCELO OTAVIO BAGINI (OAB 229126/SP)
Processo 0002589-56.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002589) - Divórcio Litigioso - Casamento - C.A.B. - M.C.C.B. - Ofício
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oriundo da Comarca de São Joaquim da Barra-SP, 2ª VARA, informando que foi REdesignada a audiência para o DIA 07/03/2016
ÀS 13:30 HORAS. - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP), TAÍS ANGÉLICA GUERRA PRÉVIDE (OAB 158968/SP)
Processo 0002743-74.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002743) - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Scoripio
Alves - - Maria de Lourdes Alves - Ilda Meireles Piovezan - - Eliana Aparecida de Paula - Autos com vista à parte autora. Prazo:
10 dias. in. - ADV: DENILSON MARTINS (OAB 153940/SP)
Processo 0002961-39.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002961) - Usucapião - Propriedade - Gislaine de Souza Schiaveto - Isidro Schiaveto Junior - - Fábio Henrique de Souza - - Giseli Cristina de Souza - - Reginaldo de souza - Interessados, ausentes,
incertos e desconhecidos - Certifico e dou fé que decorreu o prazo do r. Edital sem oferta de eventual contestação. Nada Mais.
Manifeste a parte autora em prosseguimento. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB
310539/SP), MARIANA CRISTINA DA SILVA BRUNELLI (OAB 277390/SP), MISAEL ELIAS MARTINS (OAB 219880/SP)
Processo 0004164-70.2011.8.26.0374 (374.01.2011.004164) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Antônio José
de Sousa Filho - Marcos Antonio Rodrigues Elétrica Me - Autos com vista à parte autora devendo manifestar em prosseguimento,
haja vista que os Embargos já foram julgados e transitado em julgado. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: GIL DONIZETI DE OLIVEIRA
(OAB 131302/SP), VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)
Processo 1000043-40.2015.8.26.0374 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.S.G. - E.A.G. - Vistos. Nº de
ordem 1974/2015. Para fins de apreciar o pedido do autor de concessão dos benefícios da assistência gratuita, apresente
comprovante de rendimentos mensais (tais como carteira de trabalho, holerite, imposto de renda e etc.), no prazo de dez (10)
dias, visto que diante dos documentos carreados aos autos depreende-se que a parte possui meios de suportar as despesas
processuais. Ressalto, desde já, que se o documento comprovar a insuficiência, deverá o autor juntar declaração de pobreza, de
próprio punho. Intimem-se. - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP)
Processo 1000165-53.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Priscila
Aparecida Domingos Custodio - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Nº de ordem 2209/2015. O disposto no
art. 526 do Código de Processo Civil foi cumprido. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o
julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP)
Processo 1000218-34.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Divina Marcorio dos
Santos - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - Vistos. Nº de ordem 2310/2015. Trata-se de ação judicial em face
da Fazenda Pública pleiteando o fornecimento de medicamentos. Para possibilitar a apreciação do pedido feito na petição
inicial é indispensável que ela esteja acompanhada de todos os documentos necessários. Desta forma, concedo o prazo de
10 (dez) dias para que a parte autora emende a petição inicial, juntado os documentos abaixo mencionados, sob pena de
seu indeferimento: Comprovante de residência atualizado do autor; Prova do valor de mercado dos medicamentos pleiteados;
Documento comprovando que o medicamento se encontra na Lista da ANVISA - juntar documento (http://portal.anvisa.gov.
br); No caso de cirurgias ou de medicamento não constante da lista da ANVISA, deverá ser juntado laudo ou outro documento
LEGÍVEL subscrito pelo médico do autor confirmando que aquele é o único tratamento/medicamento necessário, bem como que
não se trata de experimento científico. Sem prejuízo, oficie-se à secretaria municipal de saúde Para que informe a este juízo, no
prazo de 5 (cinco) dias, se cumprirá voluntariamente a obrigação de fornecer ao requerente os medicamentos necessários ao
seu tratamento. Findo o referido prazo ou diante da negativa do poder público, surgirá o interesse do autor em pleitear a tutela
jurisdicional. Intimem-se. - ADV: ROBERTO CÉSAR ROMEIRO DA SILVA (OAB 315122/SP)
Processo 1000324-93.2015.8.26.0374 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Iracy Januaria dos Santos - Vistos. Nº de ordem 2551/2015. Emende-se a inicial, no prazo de 10 dias, juntandose, sob pena de indeferimento: Nova cópia da notificação (fls. 26), pois ilegível. Intimem-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB
84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)
Processo 1000333-55.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Prefeito - Gilberto César Barbeti - Câmara Municipal de
Morro Agudo - 1. O disposto no artigo 526 do CPC foi cumprido. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
2. Foi concedido efeito ativo na r. Decisão quanto ao pedido de liminar, mas isto não impede o prosseguimento desta ação,
evitando-se prejuízos com a suspensão do processo. 3- Assim, aguarde-se a apresentação da contestação ou decurso do prazo.
Após, nova vista ao requerente para réplica em 10 dias. - ADV: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP)
Processo 1000352-61.2015.8.26.0374 - Alvará Judicial - Liberação de Veículo Apreendido - Crismara Cristina Soares Ragioto
- Fl. 19: Atenda-se a parte autora a cota do Representante do Ministério Público, fixando o prazo de dez (10) dias. Após, nova
vista ao M.P. - ADV: PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)
Processo 1000391-58.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ricardo Alexandre da Silva - PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Concedo
a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 20. - ADV:
FRANCINE FRAZÃO DA SILVA (OAB 344982/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP), JOSE APARECIDO
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 308515/SP), ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (OAB 360969/SP)
Processo 1000430-55.2015.8.26.0374 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Banco
Bradesco Financiamentos S/A - Jose Aleson de Sousa Silva - Fls. 40/42: Defiro o pedido de conversão da presente ação em
execução por quantia certa, na forma requerida pelo autor. Providencie a serventia às necessárias retificações e anotações de
praxe. Sem prejuízo, providencie o autor o recolhimento da diferença das custas iniciais, face a modificação do valor da causa.
Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP)
Processo 1000450-46.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Elza Gomes Pereira Damazio - PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Concedo a parte autora os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 24. - ADV: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
JUNIOR (OAB 308515/SP)
Processo 2000005-11.2015.8.26.0374 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - BANCO DO BRASIL S/A
- Paulo Roberto Guimarães Viana - - JOSÉ PEIXOTO DE ANDRADE JÚNIOR - Gabriel Avelar Brandão - Gabriel Avelar Brandão
e outro - Autos desarquivados e à disposição do Dr. GABRIEL AVELAR BRANDÃO. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: GABRIEL AVELAR
BRANDÃO (OAB 357212/SP)
Processo 3000026-38.2013.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - PATRICIA DA SILVA SOUZA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA - Dr. Paulo Henrique Batista, favor manifestar em prosseguimento nos autos, haja vista
a proximidade da perícia agendada, bem como, forneça o atual endereço de sua cliente. Prazo: URGENTE. - ADV: PAULO
HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI
(OAB 130291/SP)

Criminal
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1ª Vara
Vara Única da Comarca de Morro Agudo/SP
V. Ex. DR. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, Juiz de Direito Titular
Processo nº.: 1004385 EXECUÇÃO PENAL - Partes: JUSTIÇA PÚBLICA X JOSÉ MARIA BENTO Fl. 76: Diante da prisão
do réu remetam-se os autos à VEC responsável pelo controle da pena no regime semiaberto. - Advogada: ANDREA VALDEVITE
- OAB/SP nº 189.417 e PATRÍCIA BOMBONATO VIEIRA OAB/SP nº 355.569.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LEANDRO CÉSAR GALINDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000539-86.2015.8.26.0374 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins J.P. - S.A.S. - - B.A.P.O. - - B.H.S. - - V.J.E.J. - 1. Recebo os recursos apresentados pelo Ministério Público a fl. 315, bem como
pelo réu Valdemir a fl. 333, porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade; 2. Vista ao defensor do ré Valdemir para
apresentação das razões de recurso; 3. Apresentadas, vista ao Ministério Público para suas razões de recurso e contrarrazões
quanto aos recursos dos réus Bruno e Valdemir; 4. Finalmente, apresentadas as razões e contrarrazões do Ministério Público,
vista ao defensor da ré Stefânia para contrarrazões ao recurso ministerial. Int. (Drs. David e Gleison, autos em cartório). ADV: SEBASTIAO ALVES CANGERANA (OAB 126606/SP), MISAEL ELIAS MARTINS (OAB 219880/SP), BRUNO ANTUNES DE
ALMEIDA SILVA (OAB 101652/MG), TIAGO MACHADO DE PAULA (OAB 103379/MG), GLEISON APARECIDO VERNILLO (OAB
356390/SP), DAVID DE CASTRO (OAB 360170/SP)

NHANDEARA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NHANDEARA EM 07/01/2016
PROCESSO :1000017-78.2016.8.26.0383
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida dos Santos
ADVOGADO : 30636/SP - Juraci Alves Domingues
REQDA
: Helena da Silva Toledo
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000002-29.2016.8.26.0383
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Otair Mariano de Andrade
REQDA
: Juscelita Oliveira Castro
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000484-91.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Garbin Empreendimentos Imobiliários Eireli - ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000485-76.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Orlando Teles Ferreira
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000486-61.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: José Aparecido de Oliveira Filho
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO

:1000487-46.2015.8.26.0383
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Silmara de Oliveira Costa
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000488-31.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Roberto de Jesus Peruchi
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000489-16.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Gilvan dos Santos Silva
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000490-98.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Perelatti Recauchutagem Pneus Ltda - ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000491-83.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Maria Tereza de Araujo Mariano
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000008-36.2016.8.26.0383
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aparecida Fernandes dos Santos
REQDO
: Edicarlos Aparecido Cardenas
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000048-98.2016.8.26.0383
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Fundição Ayoub Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000174-56.2015.8.26.0560
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
REQTE
: Priscila Lopes da Silva MEI
ADVOGADO : 329343/SP - Flávio Luiz Melega
REQDO
: Prefeito Municipal de Nhandeara
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000054-08.2016.8.26.0383
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 165025/SP - Luis Gustavo Buosi
REQDO
: Antonio Carlos Freire
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NHANDEARA EM 08/01/2016
PROCESSO :1000492-68.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Maria de Lourdes Morial Rossignolo
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1000494-38.2015.8.26.0383
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
: 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
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EXECTDA
: Omara Ciappina Ferreira
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000496-08.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Aparecida de Jesus Nogueira
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000497-90.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Perciano Pereira da Silva
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000498-75.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Cleusa dos Passos Segati
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000499-60.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Paulo Francisco de Carvalho
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000500-45.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Everton Ferreira Vitta
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000501-30.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Claudio Dutra da Silva
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000502-15.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Wilson Caires de Aguiar
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000503-97.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Silas Buratti
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000504-82.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Carlos Augusto Bonfim
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000505-67.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Jose Carlos de Souza
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO

:1000506-52.2015.8.26.0383
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Paulo Roberto Batista Junior & Cia Ltda - ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000056-75.2016.8.26.0383
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Banco Volkswagen SA
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Milbor - Comercio e Representacao de Borracha Ltda - EPP
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000029-12.2016.8.26.0383
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: ANTONIO ROBERTO VIEIRA
REQDO
: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0002930-84.2015.8.26.0383
CLASSE
:DÚVIDA
REQTE
: Margareth Toshie Shiba
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0002931-69.2015.8.26.0383
CLASSE
:DÚVIDA
REQTE
: Margareth Toshie Shiba
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0002932-54.2015.8.26.0383
CLASSE
:DÚVIDA
REQTE
: Margareth Toshie Shiba
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0002933-39.2015.8.26.0383
CLASSE
:DÚVIDA
REQTE
: Margareth Toshie Shiba
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000507-37.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Antonio Biruel Shiya
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000508-22.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Divino Falchineti
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000509-07.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Maria Marioti dos Santos
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000510-89.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Mario José Ribeiro Filho
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NHANDEARA EM 11/01/2016
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1000512-59.2015.8.26.0383
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
: 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
: Claudenir Emiliano Basaglia
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VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000513-44.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Transportadora Bibão Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000514-29.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Luiz Maturana Neto & Cia Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0005072-64.2015.8.26.0576
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: C.T.N.S.J.R.P.
REQDA
: T.C.S.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000057-60.2016.8.26.0383
CLASSE
:OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 132900/SP - Valdir Bernardini
REQDO
: Fava & Fava Construtora Ltda ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000515-14.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Sergio Reis Pereira
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000516-96.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Alexandre Freire de Andrade
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000517-81.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Olivar Aparecido Cardenas
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000518-66.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Edvilson Luiz da Silva
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000519-51.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Gisleine Aparecida Amaral
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000522-06.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Juarez Inacio de Lima
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:1000523-88.2015.8.26.0383
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
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ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Admilson Mendes Rodrigues
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000524-73.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Radio Jornal de Nhandeara Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000525-58.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Eurides Antonia Lopes Pessoa
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000526-43.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDA
: Sara Julieta Costa Cardoso
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000527-28.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Spolon, Santos Advogados Associados
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000528-13.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Indianna Projetos e Oficina de Arte Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000529-95.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: José Eduardo Menegon
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000530-80.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Marcelo Soubhia Arquitetura Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000531-65.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Mecanica Pesada Nhandeara Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000532-50.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Osmar Milão
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000533-35.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Locavel Nhandeara Locadora de Veiculos
VARA:VARA ÚNICA
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PROCESSO :1000534-20.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Alcides Flores Caporalino - ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000043-93.2016.8.26.0383
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Claudemir Leite dos Santos
REQDA
: SUBMARINO - B2W - COMPANHIA DIGITAL
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000535-05.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Valfa Construções e Projetos Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000536-87.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Ivan Carlos Nogueira Nhandeara
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000537-72.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Rodrigues & Vieira S/C Ltda-ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000538-57.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Assunção & Tonete Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000539-42.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: FL Comercio e Representação Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000540-27.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Renata Cristina Bosquilia-ME
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000541-12.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Zanclair Fernandes Junior
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :1000542-94.2015.8.26.0383
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ADVOGADO : 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
EXECTDO
: Mauces Corretora Seguros Ltda
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1000543-79.2015.8.26.0383
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
: 220607/SP - Alexandro Belchior de Oliveira
: Silveira Santos Advogados Associados
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VARA:VARA ÚNICA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NHANDEARA EM 07/01/2016
PROCESSO :0000179-78.2015.8.26.0560
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
OF : 203/2015 - Floreal
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.O.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000180-63.2015.8.26.0560
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
OF : 657/2015 - Nhandeara
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.L.L.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000206-61.2015.8.26.0560
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 204/2015 - Floreal
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: O.F.O.F.
VARA:VARA ÚNICA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NHANDEARA EM 08/01/2016
PROCESSO :0000020-50.2016.8.26.0383
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP-Flagr.
: 01/2016 - Nhandeara
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.B.
VARA:VARA ÚNICA

NOVA ODESSA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO GABRIEL BALDI DE CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA REIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0346/2015
Processo 0001324-95.2009.8.26.0394 (394.01.2009.001324) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.S.S. J.E.S. - Processo nº 808/2009 Vistos, Fls. 74: Defiro. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão proferida às fls. 59/64,
expedindo-se as competentes certidões de honorários aos advogados nomeados às partes (fls. 05 e 21). Após, nada mais sendo
requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. (Retirar certidão de honorários ou imprimir pelo portal E-Saj) ADV: ANTONIO MARCOS CHACUR (OAB 220078/SP), SUZELY APARECIDA BARBOSA DE SOUZA CUSTÓDIO (OAB 263257/
SP)
Processo 0001923-29.2012.8.26.0394 (394.01.2012.001923) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
- E.C.S.P. - T.P. - Processo nº 1046/12 Vistos, Fls. 145: Defiro. Expeça-se o competente mandado de levantamento dos valores
depositados às fls.126 em favor da genitora do exequente. No mais, diga o exequente se dá por satisfeito seu crédito nos autos
para fins de extinção da execução. Int. (Retirar mandado de levantamento judicial expedido) - ADV: GISELE RODRIGUES
COBUS MANTOVANI (OAB 158539/SP), MARCELO SAES DE NARDO (OAB 126448/SP)
Processo 0003303-24.2011.8.26.0394 (394.01.2011.003303) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Roberto da Silva Campos - Marisa Sa - Processo nº 1494/11 Vistos, Fls. 82: Anote-se, devendo a requerida regularizar sua
representação processual com a juntada do competente instrumento de mandato. Fls. 85/86: Defiro. Expeça-se o competente
mandado de levantamento do valor depositado às fls.83, em favor do requerente, haja vista ser o mesmo incontroverso. No
mais, intime-se a requerida, ora executada, na pessoa de seu procurador, para pagamento da diferença apontada, ou seja, R$
3.730,25, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Int. - ADV: MARCIO APARECIDO PAULON (OAB 111578/
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SP), YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP)
Processo 0003303-24.2011.8.26.0394 (394.01.2011.003303) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Roberto da Silva Campos - Marisa Sa - Fica a requerida intimada pela imprensa, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de
15 dias, efetuar o pagamento da diferença apontada pelo requerente no valor de R$3.730,25, devidamente atualizado até a data
do efetivo pagamento. - ADV: MARCIO APARECIDO PAULON (OAB 111578/SP), YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP)
Processo 0003594-63.2007.8.26.0394 (394.01.2007.003594) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Joesio
Elias - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. Retro: nos termos da certidão de fls. 288, deverá o autor esclarecer
se renuncia expressamente ao valor excedente para expedição de ofício requisitório de pequeno valor. Ainda, considerando
o relatório médico de fls. 267, observe-se que o autor se enquadra no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, portador de
moléstia profissional, para que conste no ofício requisitório ser portador de doença grave. Int - ADV: IVANI BATISTA LISBÔA
(OAB 202708/SP), ADRIANO APARECIDO DE CARVALHO (OAB 174156/SP)
Processo 0003594-63.2007.8.26.0394 (394.01.2007.003594) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Joesio Elias - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. Retro; ante a renúncia expressa do autor a eventual
excedente na expedição de ofício requisitório de pequeno valor, oficie-se, observando-se a decisão de fls. 294. Providencie-se
o cancelamento do ofício anteriormente expedido. Int - ADV: IVANI BATISTA LISBÔA (OAB 202708/SP), ADRIANO APARECIDO
DE CARVALHO (OAB 174156/SP)
Processo 0003766-97.2010.8.26.0394 (apensado ao processo 0004044-69.2008.8.26) (394.01.2010.003766) - Interdição
- Tutela e Curatela - A.S.V. - A.F.S. - R.P.L.H. - O valor da diligência recolhida está incompleto, faltando R$0,50 (foi recolhido
R$63,25). Considerando que houve alteração no valor da UFESP e que o valor da diligência atual é de R$70,65, complemente
a diligência no valor de R$7,40. - ADV: ADRIANA BUENO DE CAMARGO (OAB 267982/SP), MARCIO APARECIDO PAULON
(OAB 111578/SP)
Processo 0005060-19.2012.8.26.0394 (039.42.0120.005060) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.R.V. S.R.P. - Processo nº 2556/12 Vistos, Fls. 57: Defiro. Expeça-se nova certidão como requerido. Após, nada mais sendo requerido,
tornem ao arquivo. Int. (Retirar certidão de honorários ou imprimir pelo Portal E-Saj) - ADV: HELDER COLLA SILVA (OAB
194647/SP), ROBERIO MARCIO SILVA PESSOA (OAB 228250/SP)

NOVO HORIZONTE
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 18/12/2015
PROCESSO :0005467-14.2015.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Roseli Medeiros da Silva
RECLAMADA : SARANA NAISA DE FREITAS DE MIRA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000047-19.2015.8.26.0264
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 265023/SP - Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos
REQDO
: Jose Prates
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0005468-96.2015.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Roseli Medeiros da Silva
RECLAMADA : Isabel Cristina Nunes Machado
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000750-39.2015.8.26.0396
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: Odete Aparecida Balero João
ADVOGADO : 118541/SP - Francisco Lourenco Torres Ovidio
HERDEIRO
: Rafael Aparecido João Torres
ADVOGADO : 118541/SP - Francisco Lourenco Torres Ovidio
AUTHERANÇA : Carlos Adão João
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000751-24.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Lucimara Aparecida Rodrigues Borges
ADVOGADO : 166682/SP - Vinicius Payão Ovidio
REQDO
: Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:1000752-09.2015.8.26.0396
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
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REQTE
: L.A.R.
ADVOGADO : 303822/SP - Vagner Carlos Rulli
REQDO
: F.A.M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000753-91.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
ADVOGADO : 166682/SP - Vinicius Payão Ovidio
REQDO
: Paulo de Tarso Rosa
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000754-76.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: W.C.F.
ADVOGADO : 179508/SP - Érica Ramos Carraro
REQDA
: A.E.R.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000755-61.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Bruna Ianoni de Brito Lima
ADVOGADO : 303509/SP - Juliana da Silva Porto
REQDO
: Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000756-46.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rozenei de Fatima Gaspar
ADVOGADO : 167957/SP - Lucimara Amadeu Zucchini
REQDO
: Lojas Riachuelo S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000757-31.2015.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
EXECTDA
: CLEUSA PANISSI LACERDA
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000758-16.2015.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
EXECTDO
: Antonio Nadaluti
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000759-98.2015.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: V Track Rio Preto Manutenção e Comercio de Tratores Ltda
ADVOGADO : 225554/SP - Adriano Alexandre dos Santos
EXECTDO
: Leandro Daniel Bortoluci Garcia & Cia Ltda. Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000760-83.2015.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: A.J.P.
ADVOGADO : 228441/SP - Jaqueline Soraia Trufilho
EXECTDO
: J.C.P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000761-68.2015.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
EXECTDO
: Evilasio de Freitas
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000762-53.2015.8.26.0396
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: E.E.
ADVOGADO : 228441/SP - Jaqueline Soraia Trufilho
REQDA
: J.A.L.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:1000763-38.2015.8.26.0396
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
EXECTDO
: Roberto de Meira Rodrigues
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000764-23.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Imobiliária Fonseca Ss Ltda - Me
ADVOGADO : 233154/SP - Daiani Bortoluci Siqueira Baioni
REQDO
: João Antonio de Moraes
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000765-08.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Imobiliária Fonseca Ss Ltda - Me
ADVOGADO : 233154/SP - Daiani Bortoluci Siqueira Baioni
REQDO
: Sindicato dos Trabalhadores Na Movimentação de Mercadorias e Produtos Em Geral de Novo Horizonte
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000766-90.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Florisa Ribeiro Franco
ADVOGADO : 218242/SP - Fabiano de Mello Belentani
REQDO
: Instituto Nacional de Seguridade Social - Inss
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000767-75.2015.8.26.0396
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Imobiliária Fonseca Ss Ltda - Me
ADVOGADO : 233154/SP - Daiani Bortoluci Siqueira Baioni
REQDA
: Aline Alfena Belchior de Oliveira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000768-60.2015.8.26.0396
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: A.O.L.P.
ADVOGADO : 166682/SP - Vinicius Payão Ovidio
REQDO
: J.C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000769-45.2015.8.26.0396
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: J.S.O.
ADVOGADO : 78473/SP - Terezinha Aparecida Romanini
REQDO
: J.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000771-15.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Silmara Ferreira de Sousa
ADVOGADO : 263487/SP - Paulo Eduardo Basaglia Fonseca
REQDO
: Banco Itaucard S.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000770-30.2015.8.26.0396
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: E.S.O.
ADVOGADO : 166682/SP - Vinicius Payão Ovidio
REQDO
: E.I.O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000772-97.2015.8.26.0396
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : 248505/SP - Francisco Duque Dabus
REQDO
: PEDRO RAFAEL DA SILVA
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 07/01/2016
PROCESSO :0000003-72.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Donizete Costa
RECLAMADO : Edson Renato de Paula
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1000773-82.2015.8.26.0396
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: A.A.B.
ADVOGADO : 268997/SP - Maysa Machi Tomazella
REQDA
: T.T.P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000774-67.2015.8.26.0396
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 334985/SP - Allana Martins Vasconcelos
REQDO
: PEDRO RAFAEL DA SILVA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000004-57.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.J.S.
RECLAMADA : S.A.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000775-52.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vania Alarcon da Silva
ADVOGADO : 326973/SP - Fabiana Priscilla Fernandes Roveron
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000776-37.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lilian de Camargo Gil
ADVOGADO : 105315/SP - Alvani Filomena Teixeira Magri
REQDO
: Fazenda do Estado de Sao Paulo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000777-22.2015.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Antonio Avanci
ADVOGADO : 105315/SP - Alvani Filomena Teixeira Magri
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de Sao Paulo
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000002-70.2016.8.26.0396
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : L.G.F.
ADVOGADO : 263487/SP - Paulo Eduardo Basaglia Fonseca
REQDO
: J.C.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000003-55.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Rosane Claudicéla Alves
ADVOGADO : 303509/SP - Juliana da Silva Porto
REQDO
: Priscila Paula Leossi Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000004-40.2016.8.26.0396
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 108904/SP - Claudia Mara Arantes da Silva
EMBARGDO : Rodrigo Politano
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000005-25.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Antônio Palhoto
ADVOGADO : 239690/SP - Gustavo Milani Bombarda
REQDO
: Bradesco Vida e Previdencia S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000006-10.2016.8.26.0396
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: V.C.S.
: 303822/SP - Vagner Carlos Rulli
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REQDO
: E.I.O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000005-42.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose Aguilera
RECLAMADO : Fabiano Simon
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000006-27.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Wellinton Gomes
RECLAMADO : SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000007-12.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdair Rodrigues
REQDO
: RE - VISTORIA PREVIA LTDA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000008-94.2016.8.26.0396
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Donizete Costa
EXECTDO
: Valdeci Paes de Camargo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000007-92.2016.8.26.0396
CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Isaias Urbano da Cunha Júnior
ADVOGADO : 367198/SP - Isaque Maximiano Pereira de Paula
EMBARGDO : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000009-79.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: João Luiz Rodrigues Catharino
REQDA
: Monise Falcão
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000010-64.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aglair Moreira Franco
RECLAMADO : CASSIO APARECIDO GALBIATI
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000011-49.2016.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: João Luiz Rodrigues Catharino
EXECTDO
: Gilca Oliveira Meneses
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000008-77.2016.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: José Carlos Siqueira
ADVOGADO : 303822/SP - Vagner Carlos Rulli
EXECTDA
: Luana Marcondes
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000012-34.2016.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: João Luiz Rodrigues Catharino
EXECTDO
: Carlos Roberto Borges
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000009-62.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Bremar Representações Comerciais Ltda
ADVOGADO : 273481/SP - Bruno Januário Pereira
REQDO
: D J Segantini Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000013-19.2016.8.26.0396
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQTE
: João Luiz Rodrigues Catharino
EXECTDA
: Angelica Cespedes
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000010-47.2016.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: H.R.T.
ADVOGADO : 105315/SP - Alvani Filomena Teixeira Magri
EXECTDO
: I.C.T.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000011-32.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alzira Carli da Silva
ADVOGADO : 105315/SP - Alvani Filomena Teixeira Magri
REQDO
: Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000012-17.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Domingues Furdiani
ADVOGADO : 105315/SP - Alvani Filomena Teixeira Magri
REQDO
: Fazenda do Estado de Sao Paulo
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 08/01/2016
PROCESSO :0000018-41.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A Casa do Trigo Rio Preto Ltda ME
RECLAMADO : A D da Silva Novo Horizonte Me
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000013-02.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Antonio Rafael Delboni
ADVOGADO : 137649/SP - Marcelo de Lucca
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000014-84.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: João Ignacio Basaglia de Castro
ADVOGADO : 32791/SP - Miguel Martins Fernandes
REQDO
: Gustavo da Costa Rodrigues
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000015-69.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alessandra Aparecida Mateus
ADVOGADO : 243936/SP - João Paulo Gabriel
REQDA
: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000016-54.2016.8.26.0396
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: P.S.
ADVOGADO : 147020/SP - Fernando Luz Pereira
REQDO
: L.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000019-26.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edival Guedes Junior
REQDO
: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000020-11.2016.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ivan Rodrigo dos Santos
EXECTDO
: Rubens Scaramuzza Filho
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000021-93.2016.8.26.0396
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CLASSE
:PROVIDÊNCIA
REQTE
: J.D.S.V.J.C.N.H.
REQDO
: J.D.I.J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000022-78.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROVIDÊNCIA
REQTE
: J.D.S.V.J.C.N.H.
REQDO
: J.D.I.J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000017-39.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.A.M.H.
ADVOGADO : 119458/SP - Gualter Joao Augusto
REQDA
: N.S.P.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000018-24.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Lavanda Perfumes Ltda - Me
ADVOGADO : 186218/SP - Adriano Goldoni Pires
REQDA
: Valéria Galdiano
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 11/01/2016
PROCESSO :1000020-91.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: JORGE LUIS LOPES
ADVOGADO : 222142/SP - Edson Renee de Paula
REQDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000061-75.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: HAMILTON TERENTIN
REQDA
: Solange Aparecida Jacomini
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000066-97.2016.8.26.0396
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: AMANDA NACIMBENI DE FREITAS
EXECTDA
: Alessandra Quessada Maschio
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000069-52.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ROGÉRIO RUDNEI RIGAMONTI
RECLAMADO : Vitor Faria
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000073-89.2016.8.26.0396
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rovail de Oliveira Junior
RECLAMADO : Edilson Luis Bertholini
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000072-07.2016.8.26.0396
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Jose Henrique de Oliveira
EXECTDO
: Luciano Ferraz Aschkar
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000021-76.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wilian Rafael Silva
ADVOGADO : 243936/SP - João Paulo Gabriel
REQDO
: Losango Promoções de Vendas Ltda
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:1000022-61.2016.8.26.0396
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: Cervejaria Petropolis S/A
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ADVOGADO : 301700/SP - Maria da Penha Pereira dos Santos
EXECTDO
: Supermercado Comprebem de Novo Horizonte Ltda Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000023-46.2016.8.26.0396
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : 125057/SP - Marcos Oliveira de Melo
EMBARGDO : Aparecido Jose Canato
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000024-31.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida Pereira Fernandes
ADVOGADO : 239690/SP - Gustavo Milani Bombarda
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:2ª VARA
PROTOCOLOS DIGITAIS REJEITADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO
Nº 2012/00162620 - Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor da Comarca de Novo
Horizonte-SP:
Processo : 1000019-09.2016.8.26.0396 Classe : Procedimento do Juízado Especial Cível Motivo da Rejeição: Art.1.210, inc. II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça( petição dirigida a juízo
diverdo
daquele indicado no peticionamento eletrônico)
Advogado
: 270.601/SP Eder Vasconcelos Leite

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 18/12/2015
PROCESSO :0005456-82.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 151/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: D.C.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005457-67.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 146/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: M.A.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005458-52.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 134/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: C.H.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005459-37.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 157/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: W.P.B.R.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005460-22.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 181/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.C.L.M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0005461-07.2015.8.26.0396
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
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TC : 148/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.A.L.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005462-89.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 158/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.S.M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005463-74.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 136/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005464-59.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 163/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.A.L.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005465-44.2015.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 266/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: B.H.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0005466-29.2015.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 494/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0005470-66.2015.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 478/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : H.C.B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0005471-51.2015.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 476/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.A.E.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0005473-21.2015.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 497/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.I.O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0005474-06.2015.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 479/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.L.A.F.P.
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 07/01/2016
PROCESSO :0000014-04.2016.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 252/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
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AUTOR DO FATO
: E.P.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000015-86.2016.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 240/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: P.A.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000016-71.2016.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 253/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: O.A.R.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000017-56.2016.8.26.0396
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 275/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.A.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 08/01/2016
PROCESSO :0000012-33.2016.8.26.0558
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 16/2016 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.F.L.
ADVOGADO : 115812/SP - Pedro Frozi Bergonci Zanellatti Pedrazzani
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000291-53.2015.8.26.0558
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 1129/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000303-67.2015.8.26.0558
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 1558/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: I.J.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000316-66.2015.8.26.0558
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1136/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.S.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000009-78.2016.8.26.0558
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 11/2016 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: V.A.R.T.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000318-36.2015.8.26.0558
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
BO : 1577/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
RÉU : A.R.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000024-48.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 001/2016 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.J.P.
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VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000026-18.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1142/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: A.T.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000027-03.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1404/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.V.R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000028-85.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1064/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : N.A.V.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000029-70.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1088/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.G.D.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000030-55.2016.8.26.0396
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1113/2015 e 1114/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: T.C.S.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 11/01/2016
PROCESSO :0000036-62.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 975/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.A.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000038-32.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 840/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.S.R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000039-17.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 23/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.A.L.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000040-02.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 682/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.A.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000041-84.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 504/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.L.S.S.
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :0000042-69.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 156/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : T.C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000043-54.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 507/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: L.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000044-39.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1119/2014 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000046-09.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 508/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.A.N.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000048-76.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 515/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.G.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000049-61.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 484/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000047-91.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 505/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.M.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000050-46.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 483/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.S.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000051-31.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 523/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.R.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000052-16.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 481/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.L.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000054-83.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 856/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
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DECLARANTE : K.I.N.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000055-68.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 804/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.S.B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000056-53.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 488/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000053-98.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 485/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : S.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000057-38.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 477/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.H.O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000058-23.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 496/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : O.A.O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000060-90.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 487/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.S.R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000059-08.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 500/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.F.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000062-60.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 491/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.C.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000063-45.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 490/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.S.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000064-30.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 516/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.J.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO

:0000065-15.2016.8.26.0396
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CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 492/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.J.S.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000067-82.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 493/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.A.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000068-67.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 475/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.S.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000070-37.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 517/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000071-22.2016.8.26.0396
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 502/2015 - Novo Horizonte
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.A.S.S.
VARA:2ª VARA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RAPHAEL FARACO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS ANTONIO LIMA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2016
Processo 0004945-84.2015.8.26.0396 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - J.A.B.J.
- Vistos. 1. Em que pesem os importantes argumentos lançados pela Ilustre advogada do réu na defesa prévia, a r. decisão que
recebeu a denúncia contra o réu, deve ser mantida. Ademais, a absolvição sumária prevista no Art. 397 do Código de Processo
Penal exige prévia certeza da falta de justa causa para o processo criminal, o que não ocorre neste caso, que ora depende de
regular instrução processual. 2. Assim, mantenho o recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para
o dia 3 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 15:00 HORAS. 3. REQUISITE-SE a ré na prisão onde se encontra, para comparecimento
sob pena de revelia. 4. Intimem-se a vítima e testemunhas arroladas, requisitando-se, se necessário. 5. Oficie-se à Autoridade
Policial, solicitando a vinda do laudo de exame de corpo de delito da vítima, conforme requisição de fls. 20. 6. Nos termos da Lei
nº 1.060/50, defiro à acusada os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. 7. Int. e dê-se ciência ao MP. - ADV: ROSEMARY
TERZIAN (OAB 256423/SP)

FORO DISTRITAL DE ITAJOBI
Cível

Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ITAJOBI EM 11/01/2016
PROCESSO :
0000007-20.2016.8.26.0264
CLASSE
:
MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: J.P.
VARA:
VARA ÚNICA
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANE BANDEIRA PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARIA PADOVAM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2016
Processo 0000465-71.2015.8.26.0264 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - MIGUEL LUIS SANCHES - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ciência às partes que a perícia médica foi designada para o dia 15/02/2016, às
07h30min no consultório médico do Dr. João Fernando Gonzalez Peres localizado na rua Ceará, 1048, centro, Catanduva/SP. ADV: BENEDITO APARECIDO GUIMARÃES ALVES (OAB 104442/SP)
Processo 0000664-93.2015.8.26.0264 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.R.R.L. - H.G.S.L. - Ante a
certidão de fls. 55, aguarde-se a designação de nova data para a realização da perícia no IMESC. Int. - ADV: ANDREIA BEATRIZ
DE SOUSA (OAB 223283/SP), JULIANO NEGRÃO CARDOSO (OAB 273346/SP)
Processo 0001030-35.2015.8.26.0264 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.C.A. - M.M.D.S. Certidão de honorários disponível no sistema. - ADV: JOSÉ RICARDO PAULIQUI (OAB 226584/SP), CRISTIANO PALUDETTO
FIGUEIREDO (OAB 259070/SP)
Processo 0001035-57.2015.8.26.0264 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes ABENACIL AMARIO - Concedo a gratuidade processual. Anote-se. Fls. 67 e seguintes: Recebo como emenda, por conta e risco
a causa de pedir, que justifico como motivação para o indeferimento liminar, quer pela ausência de apontamento, quer pela tese
de ‘dedução’. Citem-se por carta e AR. Int. Dilig. - ADV: FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB 217169/SP)
Processo 0001082-31.2015.8.26.0264 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.P.S. - G.F.S.
- Certidão de honorários disponível para impressão no sistema. - ADV: PAULO ANTONIO PANTALEÃO FORÇA (OAB 219616/
SP)
Processo 0001371-61.2015.8.26.0264 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.G.S. - N.S. - Certidão de
honorários disponível no sistema. - ADV: ANDREA MARIA AMBRIZZI RODOLFO (OAB 263799/SP), EVERTON PAULO TINTE
(OAB 311284/SP)
Processo 0001379-38.2015.8.26.0264 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.F.J. - M.F.J.
- Certidão de honorários disponível no sistema. - ADV: EVERTON PAULO TINTE (OAB 311284/SP)
Processo 0001593-39.2009.8.26.0264 (264.01.2009.001593) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Ademir Paulino - Carta Precatória disponível para impressão no sistema. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO
(OAB 167647/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0001609-80.2015.8.26.0264 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Marilene Giova de Medeiros
e outros - Vistos, etc.: MARILENE GIOVA DE MEDEIROS e MIRIAM GIOVA MARTIN, qualificadas nos autos, requereram
alvará para que sejam autorizadas a transferir para os seus nomes ou a eventuais terceiros o veículo VW Fusca 1300, ano
de fabricação/modelo 1981, branco, Placa BLW-2443, registrada no DETRAN sob o nº 00379837935, de propriedade de seu
pai DELVIRGE GIOVA, falecido em 02 de julho de 2.000. Para tanto juntou aos autos cópias dos documentos necessários (fls.
04/19). Concedo às autoras os benefícios da gratuidade de justiça. Sanadas as dúvidas e eventuais divergências, expeça-se
o competente alvará, adotadas as cautelas de praxe. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais
e as cautelas de praxe. P. R. I. (Nota do cartório: alvará disponível para impressão no sistema ou retirada em cartório.) - ADV:
RENATO APARECIDO BERENGUEL (OAB 151614/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANE BANDEIRA PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARIA PADOVAM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 0000011-48.2016.8.26.0558 - Protesto - Sustação de Protesto - CITRUS JUICE EIRELI - Considerando o alegado
pela parte autora, bem como a documentação juntada, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida liminar pleiteada
para sustação do protesto do título indicado na inicial, mediante oferecimento de caução em dinheiro, no prazo de 24 horas.
Oficie-se ao 1° Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de Novo Horizonte, informando que este Juízo houve por bem
sustar liminarmente o protesto do(s) título(s) de crédito descrito na inicial, ou seja, duplicata mercantil n° 1167/03, emitida em
14/09/2015, com data de vencimento em 17/12/2015, no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), com data de apresentação em
29/12/2015, protocolo n° 131345, até ulterior deliberação deste Juízo, que lhe será comunicada oportunamente. 4. Servirá o
presente, por cópia digitada, como ofício. Deverá o patrono da parte autora providenciar a retirada do ofício e encaminhá-lo ao
cartório de protesto competente, comprovando-se nos autos. 5. Oportunamente, redistribuam-se os autos no primeiro dia útil à
Vara Competente, bem como cite-se, com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: FABIO JOSE RIBEIRO (OAB 329336/SP)
Processo 0000011-48.2016.8.26.0558 - Protesto - Sustação de Protesto - CITRUS JUICE EIRELI - Aceito a caução oferecida
às fls. 56/58. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Após,
se ajuizada a ação principal, apense-se e conclusos. Se não ajuizada, certifique-se a não distribuição, e, igualmente, conclusos.
Int. - ADV: FABIO JOSE RIBEIRO (OAB 329336/SP)
Processo 1000005-33.2016.8.26.0264 - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Nota Promissória - Daiane Paula
da Silva - Vistos. Indefiro a gratuidade de justiça à autora, pois não há que se falar em pobreza, haja vista faturas de cartão de
crédito juntadas a fls. 18/23, de valores consideráveis. Destarte, ao recolhimento das custas e despesas processuais. Ao depois,
conclusos para análise do pedido de liminar. Int. - ADV: FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB 217169/SP)
Processo 1000012-59.2015.8.26.0264 - Monitória - Cheque - Rede Mil Drogarias Ltda - Manifeste-se o Autor acerca do AR
devolvido sem cumprimento. - ADV: MARCO ANTONIO RIBEIRO FEITOSA (OAB 200096/SP), ANA CLÁUDIA FILIPPE (OAB
364654/SP)
Processo 1000027-28.2015.8.26.0264 - Monitória - Obrigações - Adão Anastacio - Manifeste-se o Autor acerca do AR
devolvido sem cumprimento. - ADV: FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB 217169/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANE BANDEIRA PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARIA PADOVAM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2016
Processo 1000021-21.2015.8.26.0264 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - E.T.L. - Assim,
considerando que é direito da avó visitar os netos e, de outro, que não há qualquer situação de risco envolvida, defiro em parte a
liminar para conceder provisoriamente o direito de visitas à autora em domingos alternados, das 13 às 18 horas, podendo a avó
ter os netos consigo, retirando-os e devolvendo-os na residência deles no horário aprazado. No mais, aguarde-se a audiência já
designada. - ADV: ERLON SANTA ROSA GARCIA (OAB 350082/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ITAJOBI EM 11/01/2016
PROCESSO :0000008-05.2016.8.26.0264
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 96/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.R.C.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000009-87.2016.8.26.0264
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 101/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.C.L.C.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000010-72.2016.8.26.0264
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 97/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: U.P.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000011-57.2016.8.26.0264
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 100/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.L.C.
VARA:VARA ÚNICA
PROCESSO :0000012-42.2016.8.26.0264
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 99/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.A.C.
VARA:VARA ÚNICA

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANE BANDEIRA PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARIA PADOVAM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2016
Processo 0000436-89.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000436) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado Giovani Junior Veloso - Autos com vista ao Defensor para ciência do v. Acórdão da qual fluirá prazo para interposição de
eventuais embargos ou recursos. - ADV: ANA CAROLINA DIAS SOARES (OAB 233448/SP)
Processo 0001553-81.2014.8.26.0264 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - W.S.T. e outro - Vistos.
1. A denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público não é inepta, pois preenche os requisitos necessários do artigo
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41 do Código de Processo Penal. Mantenho o recebimento da denúncia, na qual o réu JULIANO APARECIDO PINHEIRO está
incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97 e art. 129, caput (por três vezes), c.c art. 29, e WESLEY DE SALES TEIXEIRA, está
incurso no art. 129, caput (três vezes), e art. 331, c.c art 29, todos do Código Penal, pois presentes os elementos indiciários
que propiciaram sua formulação, sendo inegável a presença da justa causa para o delito mencionado na denúncia, por ora,
suficientes para a persecução penal. Além disso, não há nenhuma causa excludente da ilicitude e/ou culpabilidade do agente,
‘ab initio’, nos moldes argüidos em defesa prévia, bem como dos fatos narrados na denúncia, por conseguinte, não há falar em
absolvição sumária neste momento (artigo 397, CPC). 2. Designo audiência de instrução e julgamento, bem como interrogatório
para o próximo dia 06 de abril de 2016, às 16:00 horas, oportunidade em que será realizada a oitiva de depoimentos das
testemunhas arroladas pelas partes, ao final o interrogatório do acusado, e atualização das certidões que constar. 3. Defesa
Prévia: Ciência ao Ministério Público. 4. Intimem-se e diligencie-se. - ADV: FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB 217169/SP),
JULIANO NEGRÃO CARDOSO (OAB 273346/SP)

NUPORANGA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CESAR ANTONIO COSCRATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WAGNER DE SOUZA GERA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 1000436-90.2015.8.26.0397 - Imissão na Posse - Imissão - Andreza Virgínia Bochio Gomes e outro - Andreza
Virgínia Bochio Gomes - - Andreza Virgínia Bochio Gomes - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de
janeiro de 2016, às 15h40, sob a presidência do Juízo, por tratar-se de ação que versa questões essencialmente patrimoniais. O
prazo para defesa correrá da audiência. A audiência realizar-se-á no prédio do Fórum, na Avenida Padre Geraldo Trossel, 369.
Cite-se a requerida para, querendo, responder no prazo de 15 dias, advertindo-se-a de que, não havendo defesa nesse prazo,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ANDREZA VIRGÍNIA BOCHIO GOMES (OAB 205568/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CESAR ANTONIO COSCRATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WAGNER DE SOUZA GERA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 1000414-32.2015.8.26.0397 - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - R.E.V.G. e outros - Haja vista
que o procurador da parte autora foi intimado primeiramente para comparecimento na audiência junto ao Juízo de Direito da
Comarca de Perdizes/MG, defiro o pedido de redesignação da audiência ( 23/02/2016, às 9h10), para o dia 12 de abril de
2016, às 14 horas. Providencie a Serventia as intimações necessárias com urgência, inclusive o aditamento das deprecatas já
expedidas, devendo o patrono dos requerentes intimar seus clientes para comparecimento à referida audiência. - ADV: MURILO
ABRAHÃO SORDI (OAB 201085/SP)

OLÍMPIA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OLÍMPIA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000614-61.2015.8.26.0557
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Eliane Solange Pereira da Silva
ADVOGADO : 271747/SP - Haroldo Ferreira de Mendonça Filho
REQDO
: A Uniao, Pelo Procurador da Fazenda Nacional
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000615-46.2015.8.26.0557
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Eliane Solange Pereira da Silva
ADVOGADO : 271747/SP - Haroldo Ferreira de Mendonça Filho
REQDO
: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000058-91.2016.8.26.0400
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rosigaly Candida da Silva
ADVOGADO : 161306/SP - Paulo Roberto Baraldi
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1005407-12.2015.8.26.0400
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Claudio Roberto Martins da Silva
ADVOGADO : 122184/SP - Lucelaine Maria Furiotti
EXECTDO
: Manoel Jose dos Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1005408-94.2015.8.26.0400
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Rolando Antonio Thimmig
ADVOGADO : 273144/SP - Juliana Egea de Oliveira Almeida
REQDA
: Tomoho Zaha Kanashiro
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1005409-79.2015.8.26.0400
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Ozana Evaristo Ferreira Lopes
ADVOGADO : 240429/SP - Vagner Alexandre Correa
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1005412-34.2015.8.26.0400
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poliana Moreira Cunha
ADVOGADO : 338435/SP - Leandro Fortunato Gerard Batista
REQDO
: Empresa Gontijo de Transportes Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1005414-04.2015.8.26.0400
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Sebastião Donizeti Balasteguim
ADVOGADO : 362808/SP - Elaine Cristina da Silva
REQDA
: Oraide Lopes Balasteguim
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0008062-08.2014.8.26.0400
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: MUNICIPIO DE OLIMPIA
ADVOGADO : 149109/SP - Edilson Cesar de Nadai
REQDO
: Aprígio Inácio
ADVOGADO : 271721/SP - Elton da Silva Almeida
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1005416-71.2015.8.26.0400
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 206793/SP - Glaucio Henrique Tadeu Capello
EXECTDA
: Euripedes Augusto de Mello
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1003738-21.2015.8.26.0400
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: João de Almeida
ADVOGADO : 200329/SP - Danilo Eduardo Melotti
REQDO
: Município de Olímpia
ADVOGADO : 149109/SP - Edilson Cesar de Nadai
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARINA DE ALMEIDA GAMA MATIOLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIELA CRISTINA COVELLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 1000006-95.2016.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Fernando Aparecido Correia
- Edson Ferreira Me e outro - Vistos. 1. Em primeiro lugar, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo: “... A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício, mormente quando a parte se faz
representar por advogado particular - Agravante que não trouxe para o feito nenhum documento apto a comprovar o alegado
estado de penúria - Não concessão da benesse - Recurso não provido. Quem pede os benefícios da gratuidade deve provar que
deles efetivamente necessita” (TJSP; Rel. MOURA RIBEIRO; j.27/09/12; agravo 0194778-53.2012.8.26.0000; Juiz prolator da
decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). No mesmo sentido: “EMENTA: Assistência judiciária. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Decisão mantida. Recurso
improvido. Via de regra, simples afirmação feita pelo interessado de que não está em condições de pagar as custas processuais,
sem prejuízo próprio ou de sua família, é suficiente para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No entanto, havendo
fundadas razões, pode o Juiz indeferi-los, máxime quando estão presentes elementos que indicam a possibilidade de custeio
das despesas processuais. No caso, o autor é solteiro, trabalhador autônomo, havendo informação de que no final do ano de
2014 adquiriu veículo de valor razoável, além de ter contratado advogado particular, condições essas que não se coadunam
com a alegada impossibilidade financeira” (TJSP; Rel. KIOITSI CHICUTA; j.01º/10/15; agravo 2192656-28.2015.8.26.000;
Comarca de origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva); 2. No caso concreto,
considerando que não foi juntado nenhum documento que comprove a situação de miserabilidade (Exemplos: declaração de
imposto de renda, holerite e/ou certidão do cartório de imóveis de que não possui bens), considerando que a parte autora não foi
qualificada na petição inicial no que tange à sua profissão, considerando, ainda, a constituição de Advogado(a), entendo que os
benefícios da justiça gratuita não podem ser concedidos à parte autora. Nesse sentido: “Finalmente impende anotar que tem sido
comum o expediente, que aqui se vislumbra. A parte, procurando evitar o desembolso de numerário, no transcorrer do processo,
requer o benefício da assistência judiciária, o que lhe é fácil fazer, visto que basta declarar a impossibilidade financeira. Busca,
assim, isentar-se do pagamento das custas processuais, as quais, certamente, não devem ser suportadas, sem necessidade,
pelo Estado e, em última instância, pelo contribuinte. Tal banalização do instituto jurídico da gratuidade processual, de grande
utilidade para viabilizar o acesso à justiça dos menos afortunados, é inadmissível e deve ser amplamente coibida. O que se vê
é um sério desvio de finalidade, que cabe ao Juiz reprimir por meio de seu poder-dever de fiscalização, imposto pelo art. 35,
VII, da Lei Orgânica da Magistratura” (TJ/SP; Rel. Des. Itamar Gaino; j.08/02/10; agravo 990.10.043106-4). No mesmo sentido:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa física Necessidade de que a parte requerente da concessão dos benefícios da assistência
judiciária demonstre a alegada insuficiência de recursos, não sendo mais suficiente simples declaração de pobreza Exegese do
artigo 5º, LXXIV, da CF Agravante que não comprovou não poder arcar com as despesas processuais sem o comprometimento
de seu próprio sustento e de sua família Benefício não concedido Recurso não provido” (TJSP; Rel. Tersio José Negrato;
j.01º/09/2010; agravo 90.10.365753-5). Por fim, cito outro julgado: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ELEMENTOS DOS AUTOS
REVELADORES DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO IMPLICA EM PREJUÍZO PARA O
SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA INDEFERIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO” (TJSP; Rel.
RICARDO FEITOSA; j.15/12/14; agravo 2191974-10.2014.8.26.0000). 3. Assim, concedo o prazo de 10 dias para o recolhimento
das custas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se. - ADV: ANDREI RAIA FERRANTI (OAB
164113/SP)
Processo 1000047-62.2016.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Roberio
Perpetuo Antonio - Banco Bradesco - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao(à) autor(a). Anote-se. Sustenta o(a)
autor(a) não ter firmado nenhum contrato com o(a) réu(ré) a ensejar o apontamento dos débitos objeto das pesquisas de fls.
15/16 (contrato nº 385216048000007, no valor de R$ 383,28, apontado em 14/01/2012, e contrato nº FI38521604807, no valor
de R$ 191,64, apontado em 24/02/2012). Requereu a antecipação da tutela para retirada de seu nome dos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito. Em que pese comungar do entendimento segundo o qual não há prejuízo de dano irreparável
ou de difícil reparação no caso de deferimento da medida pleiteada apenas a final, hei por bem DEFERIR a tutela, diante dos
argumentos lançados, bem como do fato de não ter como exigir da parte autora a prova de fato negativo e da documentação
encartada, sendo certo que eventual inverdade nas declarações sujeita o(a) infrator(a) às penas do art. 17 do CPC. Assim,
oficie-se ao SERASA e SCPC, este por e-mail, para exclusão do nome do(a) requerente de seu cadastro com relação ao débito
supracitado. Após, cite-se e intimem-se com as advertências legais da espécie (arts. 213, 285, 322, 319, 330, II e 348, todos
do CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício ao SERASA, buscando atender à celeridade imposta pela Emenda
Constitucional nº 45 (Reforma do Judiciário). Valho-me da presente para apresentar a Vossa Senhoria protestos de elevada
estima e consideração. Intime-se. - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)
Processo 1000061-80.2015.8.26.0400 - Outras medidas provisionais - Família - E.A.S. - C.G.R.G. - Vistas dos autos ao
autor para: Comparecer em cartório, em 05 dias, para assinar o termo de guarda definitivo. - ADV: MAURILIO RIBEIRO DA
SILVA MELO (OAB 303777/SP)
Processo 1000191-07.2014.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - L.A.P. - V.P. - Vistos. Expeça-se
certidão nos termos do artigo 615-A do CPC, para os fins requeridos às fls. 140, observando que: a) a dívida cobrada nos autos
pode ser protestada, sob a responsabilidade do(a) credor(a), inclusive em caso de eventual alteração por conta do julgamento
definitivo dos Embargos à Execução (feito nº 1000771-37.2014.8.26.0400), bastando que a parte exequente apresente o
documento representativo do débito e/ou referida certidão ao Tabelionato de Protesto competente; b) não há custos para a
efetivação do protesto; c) efetivado o protesto, o nome do(a) devedor(a) também pode ser incluído no rol dos maus pagadores
(órgãos de proteção ao crédito). Após, SUSPENDO o curso do processo sine die, nos termos do artigo 791, III, do CPC, ante a
ausência de bens passíveis de penhora. Remetam-se os autos ao arquivo, onde aguardarão provocação do(a) interessado(a).
Frise-se que não se trata de extinção da execução. Basta que, no futuro, a parte interessada dê o devido andamento ao feito,
indicando bens penhoráveis, quando então os autos serão desarquivados e o procedimento será retomado, se o caso. Int. ADV: LUIZ GUSTAVO GALETTI MARQUES (OAB 204330/SP)
Processo 1000362-61.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - ANTONIO BERNARDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Tendo em vista que o feito está prosseguindo em sede de
cumprimento de sentença, aguarde-se o julgamento daquele incidente para arquivamento em conjunto. Intime-se. - ADV:
RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP), LUIS PAULO SUZIGAN MANO (OAB 228284/SP)
Processo 1000362-61.2014.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - ANTONIO BERNARDO
- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Intime-se o INSS para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar
os cálculos de liquidação. Cumprida a providência, dê-se vista ao(à) autor(a) para manifestação no mesmo prazo. Decorrido in
albis o prazo supra sem manifestação do INSS, intime-se o(a) autor(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), para se manifestar
em termos de prosseguimento do feito, em especial apresentando os cálculos do valor que entende devido, no prazo de 15
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(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em caso de inércia, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Intimese. - ADV: RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP), LUIS PAULO SUZIGAN MANO (OAB 228284/SP)
Processo 1000429-26.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A DELUCAS SCHUMAHER HENRIQUE e outros - Vistos. Diante da informação de fls. 176, expeça-se a segunda via do mandado
de levantamento expedido às fls. 156 em favor do credor, intimando-o para retirada oportunamente. No mais, manifeste-se o
autor em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento do feito. No silêncio, intime-se-o pessoalmente a dar andamento ao feito
em 48 horas, sob pena de extinção da ação. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1000429-26.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A DELUCAS SCHUMAHER HENRIQUE e outros - Providencie o Dr. Paulo Roberto Joaquim dos Reis, a retirada da guia de
mandado de levantamento, sob nº de ordem: 05/2016, no prazo de 5(cinco) dias. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1000546-17.2014.8.26.0400 (apensado ao processo 1000636-25.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Rescisão
/ Resolução - LUCAS DE SOUZA MOREIRA - MITRA DIOCESANA DE BARRETOS e outro - Vistas dos autos ao autor para:
manifestar-se, em 5 dias, sobre ofício de fls. 225/244. - ADV: FABIOLA BUTINHÃO (OAB 320388/SP), MARCOS JOSÉ CORRÊA
JÚNIOR (OAB 351956/SP), SILVANA DE SOUSA (OAB 248359/SP), REINALDO RIBEIRO (OAB 320387/SP)
Processo 1000550-54.2014.8.26.0400 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Priscila Taciane da Silva - Emelin
Caroline dos Santos - Vistas dos autos à autora para: manifestar-se, em 5 dias, sobre petição e documentos de fls. 165/167. ADV: LUCIANO PUPO DE PAULA (OAB 99898/SP), ELTON DA SILVA ALMEIDA (OAB 271721/SP), GABRIELA DE SOUZA LIMA
(OAB 301857/SP)
Processo 1000877-62.2015.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Waldemar
Jose Cesquim - Banco do Brasil S/A , sucessor e incorporador do Banco Nossa Caixa S/A - Ante o exposto, com fundamento no
inciso I, do Art. 794, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução, não acolhendo as alegações da impugnação
apresentada, ficando reconhecida a incidência de multa de 10% pelo descumprimento do prazo para pagamento (15 dias Art.
475-J do CPC), incidindo correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a partir do ajuizamento da demanda, além de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em
honorários, pois já foram fixados na ação coletiva e integram o montante executado. Custas pela parte requerida. Com o trânsito
em julgado, expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada (fls.208) em favor do(a/s) autor(a/es), ficando indeferido
qualquer tipo de levantamento parcial. Fica(m) desde já a(s) parte(s) vencida(s) intimada(s), por meio de seu(s) Advogado(s),
de que, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, deverá(ão) comprovar o
cumprimento da obrigação (multa e despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte vencedora - valores deverão
ser atualizados até a data do efetivo pagamento). Lembre-se que o prazo para eventual impugnação será contado a partir da
data do depósito, independentemente de nova intimação. Após, observe-se o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista à(s)
parte(s) vencedora(s) pelo prazo de 05 dias que deverá(ão) apresentar o valor atualizado da dívida, nos moldes do artigo
475-B do Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do referido Código; (b) Havendo depósito
(ainda que parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica desde já autorizada a expedição de
mandado de levantamento em favor da(s) parte(s) credora(s), sendo que esta(s) deverá(ão) se manifestar em 05 dias, a contar
da publicação para a retirada do mandado, sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do cumprimento da obrigação.
Fica consignado que no caso de pagamento da dívida no prazo de 15 dias não há que se falar em fixação de honorários para
a fase de execução (STJ; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; j.15/05/12; REsp 1.264.272). Em qualquer das hipóteses acima,
deverá a secretaria judicial observar o disposto no art.917 das NSCGJ, cadastrando no sistema a fase de cumprimento de
sentença. Por fim, lembre-se que: (a) a dívida reconhecida neste processo pode ser protestada, sob a responsabilidade do
credor, quando do decurso do prazo para pagamento após trânsito em julgado, bastando que a parte vencedora apresente a
competente certidão ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do Art.104-A das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça (Prov. CG 13/2015 - DJE 09/03/15, p.38); (b) não há custos para a efetivação do protesto; (c) efetivado o
protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção ao crédito); (d) a certidão
específica para protesto deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial, independentemente de petição nos
autos, bastando que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ, Código 202-0, atualmente no valor
de R$19,40 pela primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que tais valores se referem a cada parte
executada); (e) fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação do protesto, com os acréscimos
legais e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais. P.R.I.C. Arquivem-se os autos logo após o recebimento
de informação do Banco sobre cumprimento do referido mandado de levantamento. Os autos também deverão ser arquivados
nos casos de cancelamento de mandado de levantamento por inércia da parte interessada. - ADV: TATIANE MENDES NAMURA
(OAB 261522/SP), NASSIF NAJEM NETO (OAB 338716/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), FABIANO ZAVANELLA (OAB
163012/SP), DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA (OAB 182770/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/
SP)
Processo 1000920-96.2015.8.26.0400 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Augusto dos Santos - José Carlos
dos Santos e outros - Vistos. Providencie o arrolante o protocolo da declaração do ITCMD junto ao Posto Fiscal, no prazo de
30 (trinta) dias. Após, dê-se vista dos autos ao DD. Procurador do Estado, a fim de que se manifeste. Sem prejuízo, forneça
o arrolante, em 15 (quinze) dias, cópia legível da certidão de óbito do herdeiro Benedito, informando, no mesmo prazo, se ele
deixou herdeiros e se já foi processada sua sucessão. Caso não tenha sido, fica-lhe facultada a observância do disposto no
artigo 1.044 do CPC. Int. - ADV: ANA CARINA MONZANI (OAB 233689/SP)
Processo 1001072-47.2015.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.G.J.F. - A.H.A.F.
- Providencie o(a) autor(a) a retirada do mandado de levantamento nº 2/2016, bem como a impressão da certidão de fls. 108. ADV: SHILIAM SILVA SOUTO (OAB 232454/SP)
Processo 1001094-08.2015.8.26.0400 - Procedimento Sumário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Silvana Maria Lima - Inss
- Instituto Nacional do Seguro Social e outro - Ciência às partes de que foi designado o dia 18/02/16, às 15:30 horas, para a
realização da audiência para oitiva da testemunha Lucimar da Silva Santos, perante a 1ª Vara Federal de Barretos/SP, nos autos
da carta precatória nº 0001481-67.2015.403.6138. - ADV: GENTIL PIMENTA NETO (OAB 119386/SP), LUIS PAULO SUZIGAN
MANO (OAB 228284/SP), FLÁVIO HENRIQUE DAVANZZO (OAB 256580/SP)
Processo 1001259-55.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.C.C. - J.J.C.F. - Vistas
dos autos ao DD. Advogado da autora para: informar nos autos o nº do “Registro Geral de Indicação”, referente a nomeação
de fls. 08, a fim de possibilitar a expedição da certidão de honorários. - ADV: FREDERICO CARLOS RAPHAEL GARCIA (OAB
324899/SP), DJALMA MASCARENHAS ALVES NETO (OAB 6756/AL)
Processo 1001309-81.2015.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C.C.F.S.G. - B.C.G.
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- Vistas dos autos à autora para: manifestar-se, em 5 dias, sobre certidão do oficial de justiça de fl. 59. - ADV: BRUNA JULIANA
DOS SANTOS (OAB 336421/SP)
Processo 1001336-64.2015.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.V.F.A. - C.L.A. Vistos. 1. Não obstante o requerimento do Ministério Público formulado à fl. 163, o fato é que, mesmo após decorrido o prazo
da prisão, o executado manteve-se inerte, não efetuando o pagamento do débito, que, inclusive, já perdeu o caráter alimentar,
motivo pelo qual a execução deverá ser convertida em patrimonial. 2. Assim, intime-se o executado, pessoalmente, para, no
prazo de 15 dias contados da juntada do mandado aos autos, promover o pagamento do valor de R$ 11.075,13 (devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento), sob pena de multa de 10% do valor da condenação (art. 475-J do CPC). 3. O prazo
para eventual impugnação será contado a partir da data do depósito, independentemente de nova intimação. Após, observese o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista à parte autora pelo prazo de 05 dias que deverá apresentar o valor atualizado
da dívida, nos moldes do artigo 475-B do Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do referido
Código; (b) Havendo depósito (ainda que parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica desde
já autorizada a expedição de mandado de levantamento em favor da parte credora, sendo que esta deverá se manifestar em 05
dias, a contar da publicação para a retirada do mandado, sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do cumprimento
da obrigação. Intime-se. - ADV: CLEBER ROGER FRANCISCO (OAB 227278/SP), TIAGO REIS FERREIRA (OAB 329125/SP),
SILVIO ROBERTO RIBEIRO DE LIMA (OAB 91091/SP), BRUNA MINARI DOMINGUES DA SILVA (OAB 323310/SP), WILQUEM
MANOEL NEVES FILHO (OAB 145310/SP)
Processo 1001367-84.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Daniela
Cristina Ferraz - Banco Bradesco S/A - Vistos. O requerimento de fls. 133/134 não está em vias de ser acolhido, porque embora
a sentença tenha julgado procedente o pedido e concedido a liminar pleiteada, determinou que o réu retirasse o apontamento
do nome da autora do rol de inadimplentes “no prazo de 20 dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão”, o que ainda
não ocorreu. Assim, cumpra-se a decisão de fls. 130, encaminhando os autos ao E. Tribunal de Justiça tão logo apresentadas
as contrarrazões recursais ou decorrido o prazo de resposta. Int. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/
SP), MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ (OAB 123817/SP), JOÃO PAULO GABRIEL (OAB 243936/SP), JOSE EDUARDO
CARMINATTI (OAB 73573/SP)
Processo 1001505-51.2015.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Deboni
Pivello - Banco do Brasil S/A - Vistas dos autos ao executado/apelante para: complementar as custas de preparo, em 05 (cinco)
dias, sob pena de deserção. Valor: 1,63 - Guia DARE/SP - Cod. 230-6. - ADV: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI (OAB 184479/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1001520-20.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Diego
Valerio Correia - Banco Bradesco - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 5 dias, sobre ofício de fl. 86. - ADV:
MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP), FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)
Processo 1001774-90.2015.8.26.0400 - Interdição - Tutela e Curatela - I.S.P. - A.A.S.P. - Vistas dos autos às partes para:
manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos. - ADV: LUIS GUSTAVO RUFFO (OAB 221249/SP),
TATIANNE DA SILVA GEROLIN TEIXEIRA BATISTA (OAB 223576/SP)
Processo 1002219-11.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Victor Lopes Pereira e outro Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Diante do documento de fls. 83 e do requerimento de fls. 82, procedi eu
mesma à pesquisa junto ao sistema da Vara das Execuções Criminais - VEC e verifiquei que o instituidor da pensão pleiteada
nos autos foi posto em liberdade em 25.08.2015, conforme pesquisa anexa. 2. Providencie o réu a juntada aos autos, no prazo
de 30 (trinta) dias, de cópia integral do procedimento administrativo dos autores (NB 162.559.900-2). 3. Cumprido o item 2,
manifestem-se as partes e Ministério Público nos termos do artigo 398 do CPC, inclusive acerca dos documentos mencionados
no item 1. Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: ANDRÉ DOMINGUES (OAB 158005/SP), LUIS PAULO SUZIGAN MANO (OAB
228284/SP)
Processo 1002257-23.2015.8.26.0400 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
BRADESCO Financiamentos S/A - Vistos. Considerando que o veículo foi apreendido em agosto/2015 (fls. 65) e até a presente
data a ré não foi localizada para ser citada, autorizo a remoção do bem pelo autor, como também sua alienação nos termos do
artigo 2º do Decreto-Lei 911/69. Sem prejuízo, providencie o autor o necessário à citação da ré, observando o teor da certidão
do oficial de justiça de fls. 66 e que existem informações nos autos acerca da existência de outros endereços ainda não
diligenciados. Int. - ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP)
Processo 1002375-96.2015.8.26.0400 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA
- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Aparecida Maria Ramos Pires - Vistas dos autos ao autor para: retirar o
ofício de fls. 99 para encaminhamento ao Detran/Ciretran, quer deverá ser obtido/impresso através do site https://esaj.tjsp.jus.br/
esaj, informando o número do processo supra. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), RODOLFO BARBOSA
DA COSTA (OAB 244022/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 1002505-86.2015.8.26.0400 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.R.C. - A.C.J. - Ciência às partes de que foi
designado o dia 24/03/16, às 15:00 horas, para a realização da audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela autora,
perante o Foro Distrital de Tabapuã/SP, nos autos da carta precatória nº 0001646-48.2015.8.26.0607. - ADV: MICHELLA GRACY
DIELLO (OAB 219608/SP), GIOVANNI CLAUZZIO DIELLO (OAB 336746/SP), JAILTON RODRIGUES DOS SANTOS (OAB
300610/SP)
Processo 1002582-95.2015.8.26.0400 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis Sem despejo - Fernando Silverio Borges - Caixa Forte Metalúrgica e Comércio Ltda Me e outro - Vistas dos autos ao requerente
para: manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre o AR de fls. 128, embora conste como positivo, foi recebido por pessoa diversa do
respectivo destinatário. - ADV: DMITRI OLIVEIRA ABREU (OAB 203407/SP)
Processo 1002612-33.2015.8.26.0400 - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio Ometto - Ivan Aparecido
Alves de Souza - Vistos. 1. Diante da inércia do(a) devedor(a), que deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento
voluntário da sentença, aplico-lhe multa de 10% sobre o montante da condenação (art. 475-J do CPC). Apresente o(a) credor(a),
em 10 (dez) dias, demonstrativo atualizado do débito consignando a multa acima. 2. Após, realize-se o bloqueio on line de ativos
financeiros do devedor, acima qualificado, junto a estabelecimentos de crédito, até atingir o valor do débito, providenciando-se o
necessário através do sistema BACENJUD, porquanto já recolhida a taxa pertinente. Feito o bloqueio, requisite-se a transferência
do(s) valor(es) encontrado(s) à disposição deste juízo. Com o comprovante de depósito nos autos, converto o bloqueio, desde
já, em penhora, e determino a intimação do(a)(s) devedor(a)(es) na pessoa do defensor constituído ou pessoalmente, caso não
o tenha(m) - o que deve ser certificado nos autos - , para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Recaindo o bloqueio sobre
valor(es) ínfimo(s), providencie-se, de imediato, seu desbloqueio. 3. Sem prejuízo do disposto nos itens acima, providencie-se,
desde já, pesquisa de existência de veículos em nome do devedor junto ao sistema Renajud. Com a resposta nos autos, intimePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se o autor para que se manifeste em 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA
NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)
Processo 1002715-40.2015.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade Fiduciária - Omni S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento - Tiago Cristiano Maciel - Vistos. Antes do pedido de fls. 120 ser apreciado, o autor deve informar
de modo específico, em 10 (dez) dias, quais empresas/companhias deseja que sejam consultadas a respeito do endereço do
requerido. Intime-se. - ADV: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), DANIELA FERREIRA
TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 1002743-08.2015.8.26.0400 - Mandado de Segurança - Sistema Remuneratório e Benefícios - Rolmes Antonio Doutor Senhor Secretário do Prodem de Olímpia - Promoção de Desenvolvimento Municipal - Por tais considerações, DENEGO
A SEGURANÇA pleiteada na inicial por ROLMES ANTONIO contra ato do DOUTOR SENHOR SECRETÁRIO DO PRODEM
DE OLÍMPIA - PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. Custas e despesas processuais pelo impetrante, cuja
exigibilidade fica suspensa (fl.33). Indevidos honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09 e das Súmulas
nº 512 do STF e 105 do STJ. Cientifique-se a autoridade impetrada. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV:
MARCO ANTONIO LOUREIRO BARBOZA (OAB 142132/SP), GABRIELA DOS REIS BARBOSA (OAB 317847/SP)
Processo 1002774-28.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.F.D.F. - C.L.S. - Vistos.
Tornem os autos ao Ministério Público para parecer final, considerando que já foram realizados os estudos social (fls. 128/131)
e psicológico (fls. 122/126), como também juntados os comprovantes de rendimentos do réu (fls. 114/119), não se mostrando
pertinente a produção de prova oral. Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: DANILO LUIS PESSOA BATISTA (OAB 293013/SP),
SHILIAM SILVA SOUTO (OAB 232454/SP)
Processo 1002809-85.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.S.B. - L.S.B. e outros - Vistas dos autos à
autora para: manifestar-se, em 5 dias, sobre certidão do oficial de justiça de fl. 144. - ADV: CARLOS ALBERTO ZANIRATO (OAB
229020/SP)
Processo 1002815-92.2015.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - A. F. Silva & Cia Ltda - Associação
Atlética Banco do Brasil (aabb) - Vista dos autos ao executado: do bloqueio judicial realizado no valor de R$278,93, junto ao
Banco do Brasil, agência local, conta nº 400103542911, parcela 1, data do depósito 03/12/2015, para, querendo, oferecer
impugnação no prazo de 15(quinze) dias. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), SHILIAM SILVA SOUTO
(OAB 232454/SP)
Processo 1002872-13.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Posse - Municipio de Severinia - Abilio de Souza Pires e
outros - Vistas dos autos ao requerente para: manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre os ARs de fls. 153 e 154, embora conste
como positivo, foram recebidos por pessoa diversa do respectivo destinatário. - ADV: JOAO LUIZ STELLARI (OAB 125044/SP),
LUIS GUSTAVO RUFFO (OAB 221249/SP)
Processo 1002988-19.2015.8.26.0400 - Exibição - Medida Cautelar - João Gonçalves da Cruz - Banco Bradescard - Vistos.
Recebo o recurso de apelação do autor somente no efeito devolutivo (art. 520, IV, do CPC). Dê-se vista à parte contrária
para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Seção de Direito Privado,
com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), FABIO RIBEIRO DE
AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)
Processo 1003145-89.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - Delvina Recco Caloura - Banco
Itau Bmg S/A - Vistos. Tendo a perita declinado da nomeação pelas razões expostas às fls. 117, que acolho, destituo-a do
encargo e nomeio perito, em substituição, FRANCISCO MARTORI SOBRINHO (martori@iron.com.br), que deve ser intimado(a)
nos termos da decisão de fls. 107/108. Int. - ADV: DAVI SEIXAS MENDES (OAB 363450/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB
241287/SP)
Processo 1003324-23.2015.8.26.0400 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Maria Elza Mori Coelho Araújo - Armando Mori
- Vistas dos autos à autora para: manifestar-se, em 5 dias, sobre petição e documentos de fls. 173/174. - ADV: THAYSA MORI
COELHO ARAUJO (OAB 196966/SP), EDSON COELHO ARAUJO FILHO (OAB 260119/SP)
Processo 1003390-03.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Revisão - V.A.L. - M.E.P.L. - Vistos. Defiro os benefícios
da assistência judiciária gratuita à ré e nomeio o Dr. Rafael Magro Ricciardi para defender seus interesses nos presentes autos.
Anote-se. No mais, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as.
Frise-se que tal justificativa, se genérica, será considerada desmotivada. Isso porque o Juiz, ao apreciar o estado do processo,
levando em conta os fatos narrados na inicial e os fatos descritos na contestação, avaliará quais os fatos incontroversos e
quais as questões debatidas (pontos controvertidos), sendo que apenas estas últimas serão alvos de provas. Dessa forma, o
requerimento de prova deverá estar relacionado ao ponto controvertido (questão fática), indicando-o. A omissão da parte na
determinação de especificação de provas acarretará a preclusão lógica e a perda da possibilidade de produção de provas,
mesmo se houver protesto por provas na inicial/contestação, pois tal omissão deve ser entendida como desinteresse na fase
probatória. Int. - ADV: JOANA D’ARQUE CARDOSO STORTE (OAB 354106/SP), RAFAEL MAGRO RICCIARDI (OAB 219403/
SP)
Processo 1003522-60.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Franquia - Patricia Marques Valim - Sibele Oliveira Vaz
de Lima Me - Vistas dos autos ao requerente para: manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a devolução do AR de fls. 202
(motivo de devolução: ausente). - ADV: PRISCILA MARQUES VALIM (OAB 361863/SP), DAIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (OAB
351092/SP)
Processo 1003693-17.2015.8.26.0400 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - João Luiz Tavares - Wilian
Henrique Sachetin Carboneroa - Vistos. Defiro a produção de prova oral e, para tanto, designo o dia 15 de março de 2016,
às 16:15 horas. Indefiro os depoimentos pessoais das partes porque não úteis para o deslinde da causa. Assim, não se torna
necessária a presença das partes na audiência, sem prejuízo de os seus representantes trazerem as respectivas partes
independentemente de intimação. O rol de testemunhas, se porventura ainda não foi trazido aos autos, deverá ser depositado/
protocolizado no máximo 05 dias após a publicação desta decisão. No mesmo prazo de 05 dias para a apresentação do rol
de testemunhas, a(s) parte(s), que não é(são) beneficiária(s) da justiça gratuita, deverá(ão) apresentar nos autosa(s) guia(s)
de recolhimento da(s) respectiva(s) diligência(s) ou poderá(ão) se manifestar no sentido que as testemunhas comparecerão
independentemente de intimação (ficando dispensado o recolhimento nesta hipótese e contribuindo para a diminuição de atos
a serem cumpridos pela Secretaria Judicial, já sobrecarregada de trabalho em razão do elevado número de feitos nesta vara mesmo assim deverá ser apresentado o rol das testemunhas com as respectivas qualificações). Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado, buscando atender à celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45 (Reforma do Judiciário). Int.
- ADV: GUILHERME LOUREIRO BARBOZA (OAB 317866/SP), CARMEN SILVIA COSTA RAMOS TANNURI (OAB 35352/SP),
ROBERTO SIMÕES GOTTARDI (OAB 248344/SP), GALIB JORGE TANNURI (OAB 24289/SP)
Processo 1003778-03.2015.8.26.0400 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.R.C.A. - F.S.A. - Vistas dos autos ao autor para:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de intimação (certidão de fls. 50), informando novo endereço
do requerido para possível citação. - ADV: LEO CRISTIAN ALVES BOM (OAB 268276/SP)
Processo 1004103-75.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - RESTITUICAO DE
VALORES - Flores & Flores Cia Ltda ME - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se,
em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), JOANA D’ARQUE
CARDOSO STORTE (OAB 354106/SP), RENATA DE CARVALHO MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP), CLAUDIA JULIANA
MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP)
Processo 1004164-33.2015.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.R.S. - V.R.S. - Vistos.
Acolho o parecer ministerial e designo, excepcionalmente, sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 28 de março de 2016,
às 16:30 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
(CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum). As partes deverão comparecer
com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas
dos respectivos advogados. Intimem-se as partes e representantes. Infrutífera a conciliação, voltem-me os autos conclusos para
análise da justificativa apresentada pelo executado. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, buscando atender
à celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45 (Reforma do Judiciário). Int. - ADV: RODRIGO BIAGIONI (OAB 209989/
SP), CELSO APARECIDO DOMINGUES (OAB 227439/SP)
Processo 1004176-47.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Eriton Justino Pereira - Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT S/A - Vistos. Afasto a preliminar de inépcia da inicial por falta de documento indispensável à propositura
da ação, e assim o faço porque a parte autora juntou à petição inicial cópia do boletim de ocorrência que registrou o acidente
de trânsito em que foi vítima (fls. 08/10), bem como cópia dos exames e prontuário médico relativos ao mesmo evento (fls.
11/12). Ademais, a prova definitiva da incapacidade poderá ser produzida no decorrer do processo. No mais, as partes são
legítimas e estão bem representadas. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova pericial, que deverá ser realizada
pelo INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC, tendo em vista tratar-se de parte
beneficiária da justiça gratuita. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e quesitos no prazo comum de 05 (cinco)
dias. Oficie-se ao Setor de Perícias - Descentralização Medicina Legal de São José do Rio Preto - 8ª RAJ, solicitando a
designação de dia e horário para realização de perícia médica na parte autora, encaminhando cópia dos quesitos oferecidos
pelas partes e dos abaixo formulados: apresenta o(a) autor(a) lesão em razão de acidente automobilístico? Em caso positivo,
especificar a extensão da lesão. a lesão acarretou invalidez de tal membro e/ou função? permanente ou temporária? total
ou parcial? caso haja invalidez permanente e parcial, em qualquer dos casos, especificar a percentagem conforme tabela da
FENASEG. Juntado o laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, voltando-me os autos conclusos em seguida. Intime-se.
- ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), NILTON VELHO (OAB 261751/SP)
Processo 1004180-84.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Mauricio Carvalho de Brito - Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT S/A - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há preliminares a serem apreciadas
nem vícios ou nulidades a serem sanados. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova pericial, que deverá ser
realizada pelo INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC, tendo em vista tratar-se de
parte beneficiária da justiça gratuita. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e quesitos no prazo comum de 05
(cinco) dias. Oficie-se ao Setor de Perícias - Descentralização Medicina Legal de São José do Rio Preto - 8ª RAJ, solicitando
a designação de dia e horário para realização de perícia médica na parte autora, encaminhando cópia dos quesitos oferecidos
pelas partes e dos abaixo formulados: apresenta o(a) autor(a) lesão em razão de acidente automobilístico? Em caso positivo,
especificar a extensão da lesão. a lesão acarretou invalidez de tal membro e/ou função? permanente ou temporária? total
ou parcial? caso haja invalidez permanente e parcial, em qualquer dos casos, especificar a percentagem conforme tabela da
FENASEG. Juntado o laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, voltando-me os autos conclusos em seguida. Intime-se.
- ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), NILTON VELHO (OAB 261751/SP)
Processo 1004211-07.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Arnaldo Rodrigues de Souza Junior
- Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação
(art. 326 ou 327 do CPC). Vistas dos autos ao requerido para: recolher, em 5 dias, taxa de mandato referente à juntada de
procuração e substabelecimento de fls. 59/60. Valor: R$ 17,60 Guia DARE/SP Cod. 304-9. - ADV: NILTON VELHO (OAB 261751/
SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 1004248-34.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Ricardo Eduardo Ribeiro da Cruz Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há preliminares
a serem apreciadas nem vícios ou nulidades a serem sanados. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova pericial,
que deverá ser realizada pelo INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC, tendo em
vista tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e quesitos no prazo
comum de 05 (cinco) dias. Oficie-se ao Setor de Perícias - Descentralização Medicina Legal de São José do Rio Preto - 8ª RAJ,
solicitando a designação de dia e horário para realização de perícia médica na parte autora, encaminhando cópia dos quesitos
oferecidos pelas partes e dos abaixo formulados: apresenta o(a) autor(a) lesão em razão de acidente automobilístico? Em caso
positivo, especificar a extensão da lesão. a lesão acarretou invalidez de tal membro e/ou função? permanente ou temporária?
total ou parcial? caso haja invalidez permanente e parcial, em qualquer dos casos, especificar a percentagem conforme tabela
da FENASEG. Juntado o laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, voltando-me os autos conclusos em seguida. Intimese. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), NILTON VELHO (OAB 261751/SP)
Processo 1004313-29.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Franciele de Brito Camelo - Seguradora Líder
dos Consórcios DPVAT S/A - Vistos. Afasto a preliminar de inépcia da inicial por falta de documento indispensável à propositura
da ação, e assim o faço porque a parte autora juntou à petição inicial cópia do boletim de ocorrência que registrou o acidente de
trânsito em que foi vítima (fls. 08/11), bem como cópia do prontuário médico relativo ao mesmo evento (fls. 12/13). Ademais, a
prova definitiva da incapacidade poderá ser produzida no decorrer do processo. No mais, as partes são legítimas e estão bem
representadas. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC, tendo em vista tratar-se de parte beneficiária da justiça
gratuita. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e quesitos no prazo comum de 05 (cinco) dias. Oficie-se ao Setor
de Perícias - Descentralização Medicina Legal de São José do Rio Preto - 8ª RAJ, solicitando a designação de dia e horário
para realização de perícia médica na parte autora, encaminhando cópia dos quesitos oferecidos pelas partes e dos abaixo
formulados: apresenta o(a) autor(a) lesão em razão de acidente automobilístico? Em caso positivo, especificar a extensão da
lesão. a lesão acarretou invalidez de tal membro e/ou função? permanente ou temporária? total ou parcial? caso haja invalidez
permanente e parcial, em qualquer dos casos, especificar a percentagem conforme tabela da FENASEG. Juntado o laudo,
manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, voltando-me os autos conclusos em seguida. Intime-se. - ADV: RENATO TADEU
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RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), NILTON VELHO (OAB 261751/SP)
Processo 1004316-81.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Rafaela Martins de Souza Rosa - Seguradora
Líder dos Consórcios DPVAT S/A - Vistos. Inicialmente, observo que a contestação e documentos apresentados às fls. 71/125
não pertencem a estes autos, motivo pelo qual determino seu desentranhamento, devendo a serventia proceder conforme
disposto no art. 1.281 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. No mais, as partes são legítimas e estão bem
representadas. Não há preliminares a serem apreciadas nem vícios ou nulidades a serem sanados. Dou o feito por saneado.
Defiro a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA
DE SÃO PAULO - IMESC, tendo em vista tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita. Faculto às partes a indicação de
assistentes técnicos e quesitos no prazo comum de 05 (cinco) dias. Oficie-se ao Setor de Perícias - Descentralização Medicina
Legal de São José do Rio Preto - 8ª RAJ, solicitando a designação de dia e horário para realização de perícia médica na parte
autora, encaminhando cópia dos quesitos oferecidos pelas partes e dos abaixo formulados: apresenta o(a) autor(a) lesão em
razão de acidente automobilístico? Em caso positivo, especificar a extensão da lesão. a lesão acarretou invalidez de tal membro
e/ou função? permanente ou temporária? total ou parcial? caso haja invalidez permanente e parcial, em qualquer dos casos,
especificar a percentagem conforme tabela da FENASEG. Juntado o laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, voltandome os autos conclusos em seguida. Intime-se. - ADV: NILTON VELHO (OAB 261751/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
138436/SP)
Processo 1004343-64.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Miguel Luis Ramos Filho - Fazenda Minicipal
de Olímpia e outro - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre as contestações (art. 326 ou 327 do CPC).
- ADV: JOSE ROBERTO CALHADO CANTERO (OAB 119389/SP), EDILSON CESAR DE NADAI (OAB 149109/SP), CAMILA
RECCO BRAZ (OAB 279510/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 1004401-67.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Carlos Eduardo
Savian - Roseli de Souza Olímpia ME - Vistas dos autos ao requerente para: manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a
devolução do AR de fls. 39 (motivo de devolução: não procurado). - ADV: CLEBER ROGER FRANCISCO (OAB 227278/SP),
BRUNA MINARI DOMINGUES DA SILVA (OAB 323310/SP)
Processo 1004463-10.2015.8.26.0400 - Divórcio Consensual - Família - A.A.M. e outro - Vistas dos autos ao autor para:
comparecer em cartório, em cinco dias, a fim de assinar o termo de guarda definitivo. - ADV: LUIZ CESAR SILVESTRE (OAB
219861/SP)
Processo 1004597-37.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Hipólito Elétrica Comércio
e Serviços de Guincho Ltda - ME - Hincol Equipamentos Hidráulicos Ltda - Vistas dos autos ao autor para: comparecer ao 1º ofício
judicial da Comarca de Olímpia, em 45 dias, e retirar a documentação (petição de pedido de tutela antecipada e documentos
que a instruíram) protocolada no plantão judiciário no dia 22/12/15, referente a estes autos, sob pena de inutilização, nos termos
do artigo 1.208, § 3º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. - ADV: ANDREI RAIA FERRANTI (OAB 164113/
SP)
Processo 1004603-44.2015.8.26.0400 - Exibição - Medida Cautelar - Cristiane Moreira da Silva - Mundial Editora - Vistas
dos autos à autora para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). Vistas dos autos ao
requerido para: recolher, em 5 dias, taxa de mandato referente à juntada de procuração e substabelecimento de fls. 24/25. Valor:
R$ 17,60 Guia DARE/SP Cod. 304-9. - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP), DIVALLE AGUSTINHO
FILHO (OAB 128125/SP)
Processo 1004622-50.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Expedito Rafael e outro - Vistas
dos autos aos autores para: manifestarem-se, em 5 dias, sobre ofício de fls. 49/50. - ADV: AIDE SECCHES DA SILVEIRA (OAB
144717/SP)
Processo 1004630-27.2015.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.S.F. e outro - L.M.F.
- Vistas dos autos aos autores para: manifestarem-se, em 5 dias, sobre AR de fls. 27. - ADV: JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA
CARVALHO (OAB 337619/SP)
Processo 1004805-21.2015.8.26.0400 - Interdição - Tutela e Curatela - J.F.V.C. - L.V. - Vistas dos autos ao autor para:
comparecer em cartório, em 5 dias, para assinatura do Termo de Curador provisório. - ADV: JULIANO BUZONE (OAB 154858/
SP), DEBORA FERNANDES NAZARETH BUZONE (OAB 224872/SP)
Processo 1004911-80.2015.8.26.0400 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.L.S. - F.D.S. - Vistos. 1. Concedo
ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Arbitro os alimentos provisórios em
1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do pagamento, a partir da citação, ante a carência de prova robusta, nesse
momento, quanto à situação econômica da parte requerida. 3. Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125,
inciso IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade
de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 28 de março de
2016, às 15:30 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum). As partes
deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 4. Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de
que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a ausência deste (autor) em extinção e arquivamento
do processo e a daquele (réu) em revelia. 5. APÓS a audiência, no prazo de dez dias, a parte ré, se comparecer na audiência,
poderá apresentar contestação (se não houver acordo). O não comparecimento da parte requerida na audiência de conciliação
acarretará a desconsideração das alegações de eventual contestação, diante da revelia. 6. Oportunamente será marcada data
para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. 7. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social,
caso as partes entrem em acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão
fixados em 100% do valor da tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar
a solução consensual das lides (Cláusula Quarta, inciso XIV). 8. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação
para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos
advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber o mandado,
deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é
Rua Engenheiro Reid nº 343, Centro, Olímpia (ao lado do Fórum). Chegar até às 09:00 horas. 9. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado de intimação da parte autora. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RODRIGO
CARLOS BISCOLA (OAB 202476/SP)
Processo 1004983-67.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ademir Fabiano Alves Banco Bradesco S/A e outro - Vistas dos autos ao requerente para: manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a devolução do AR
de fls. 28 (motivo de devolução: mudou-se). - ADV: ANDREI RAIA FERRANTI (OAB 164113/SP)
Processo 1005015-72.2015.8.26.0400 - Monitória - Cheque - Supermercado Iquegami Ltda. - Antonio Donizeti Alves - Vistas
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dos autos ao requerente para: manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a devolução do AR de fls. 25 (motivo de devolução:
mudou-se). - ADV: MARCELO ELIAS TOSCAN (OAB 184428/SP)
Processo 1005228-78.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão Conceição de Oliveira Mendes - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR - Vistas dos autos ao autor para: recolher, em 05 dias,
a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). Valor R$ 15,00. - ADV: DAVID
FERRAZ FORTES (OAB 11693MS), NILTON ALVES FERRAZ (OAB 4017/MS)
Processo 1005319-71.2015.8.26.0400 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Haroldo de Carvalho Marin - Minerva S/A - Vistos. 1. Em primeiro lugar, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: “... A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício, mormente quando
a parte se faz representar por advogado particular - Agravante que não trouxe para o feito nenhum documento apto a comprovar
o alegado estado de penúria - Não concessão da benesse - Recurso não provido. Quem pede os benefícios da gratuidade deve
provar que deles efetivamente necessita” (TJSP; Rel. MOURA RIBEIRO; j.27/09/12; agravo 0194778-53.2012.8.26.0000; Juiz
prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). No mesmo sentido: “EMENTA: Assistência judiciária.
Indeferimento. Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Decisão
mantida. Recurso improvido. Via de regra, simples afirmação feita pelo interessado de que não está em condições de pagar
as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, é suficiente para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-los, máxime quando estão presentes elementos que indicam a
possibilidade de custeio das despesas processuais. No caso, o autor é solteiro, trabalhador autônomo, havendo informação de
que no final do ano de 2014 adquiriu veículo de valor razoável, além de ter contratado advogado particular, condições essas
que não se coadunam com a alegada impossibilidade financeira” (TJSP; Rel. KIOITSI CHICUTA; j.01º/10/15; agravo 219265628.2015.8.26.000; Comarca de origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva); 2.
No caso concreto, considerando que não foi juntado nenhum documento que comprove a situação de miserabilidade (Exemplos:
declaração de imposto de renda, holerite e/ou certidão do cartório de imóveis de que não possui bens), considerando que a
simples apresentação da carteira de trabalho (ainda mais no caso concreto em que o documento encontra-se ilegível) não
comprova a real situação financeira da pessoa, considerando, ainda, a constituição de Advogado(a), entendo que os benefícios
da justiça gratuita não podem ser concedidos à parte autora. Nesse sentido: “Finalmente impende anotar que tem sido comum
o expediente, que aqui se vislumbra. A parte, procurando evitar o desembolso de numerário, no transcorrer do processo, requer
o benefício da assistência judiciária, o que lhe é fácil fazer, visto que basta declarar a impossibilidade financeira. Busca, assim,
isentar-se do pagamento das custas processuais, as quais, certamente, não devem ser suportadas, sem necessidade, pelo
Estado e, em última instância, pelo contribuinte. Tal banalização do instituto jurídico da gratuidade processual, de grande
utilidade para viabilizar o acesso à justiça dos menos afortunados, é inadmissível e deve ser amplamente coibida. O que se vê
é um sério desvio de finalidade, que cabe ao Juiz reprimir por meio de seu poder-dever de fiscalização, imposto pelo art. 35,
VII, da Lei Orgânica da Magistratura” (TJ/SP; Rel. Des. Itamar Gaino; j.08/02/10; agravo 990.10.043106-4). No mesmo sentido:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa física Necessidade de que a parte requerente da concessão dos benefícios da assistência
judiciária demonstre a alegada insuficiência de recursos, não sendo mais suficiente simples declaração de pobreza Exegese do
artigo 5º, LXXIV, da CF Agravante que não comprovou não poder arcar com as despesas processuais sem o comprometimento
de seu próprio sustento e de sua família Benefício não concedido Recurso não provido” (TJSP; Rel. Tersio José Negrato;
j.01º/09/2010; agravo 90.10.365753-5). Por fim, cito outro julgado: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ELEMENTOS DOS AUTOS
REVELADORES DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO IMPLICA EM PREJUÍZO PARA O
SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA INDEFERIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO” (TJSP; Rel.
RICARDO FEITOSA; j.15/12/14; agravo 2191974-10.2014.8.26.0000). 3. Assim, concedo o prazo de 10 dias para o recolhimento
das custas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 4. No mesmo prazo, deverá reapresentar os documentos
de fls. 32/34, porquanto estão ilegíveis. Intime-se. - ADV: DANIEL ALONSO MACHADO JUNIOR (OAB 334507/SP), RENATO
VIEIRA BASSI (OAB 118126/SP)
Processo 1005417-56.2015.8.26.0400 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P.V.I. - P.A.I. - Vistos. 1. Concedo
ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Arbitro os alimentos provisórios em
1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do pagamento, a partir da citação, ante a carência de prova robusta, nesse
momento, quanto à situação econômica da parte requerida. 3. Com fundamento no artigo 10 da Lei 5.478/68 e no artigo 125,
inciso IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade
de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 28 de março de
2016, às 16:00 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E
CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum). As partes
deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 4. Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) a fim de
que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a ausência deste (autor) em extinção e arquivamento
do processo e a daquele (réu) em revelia. 5. APÓS a audiência, no prazo de dez dias, a parte ré, se comparecer na audiência,
poderá apresentar contestação (se não houver acordo). O não comparecimento da parte requerida na audiência de conciliação
acarretará a desconsideração das alegações de eventual contestação, diante da revelia. 6. Oportunamente será marcada data
para a audiência de instrução e julgamento, se o caso. 7. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social,
caso as partes entrem em acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão
fixados em 100% do valor da tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a
solução consensual das lides (Cláusula Quarta, inciso XIV). 8. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para
a audiência de conciliação. Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados.
Além disso, frise-se que a parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a
Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid nº
343, Centro, Olímpia (ao lado do Fórum). Chegar até às 09:00 horas. 9. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 10. Sem prejuízo, defiro a expedição de ofício ao empregador do requerido para
que informe quais os vencimentos percebidos mensalmente pelo mesmo, a título de salários, vantagens ou quaisquer outros
benefícios, enviando cópia do(s) respectivo(s) holerite(s) ou recibo(s) de pagamento, caso exerça a função de autônomo. Intimese. - ADV: SANDRA CRISTINA ALEXANDRE (OAB 124430/SP)
Processo 1005433-10.2015.8.26.0400 - Interdição - Tutela e Curatela - J.C.R. - G.A.R.G. - Vistos. Defiro os benefícios da
justiça gratuita ao autor. Anote-se. Trata-se de ação de interdição de G. A. R. G., com pedido de tutela antecipada, movida por
seu avô J. C. R., alegando que o requerido é portador de anormalidade paroxística difusa, conforme documentação juntada, o
que o torna incapaz de gerir os próprios atos. O pedido de antecipação de tutela não está em vias de ser acolhido porquanto,
como bem observado pelo Ministério Público às fls. 29, os documentos apresentados são antigos e não são conclusivos quanto
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Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

684

à incapacidade do interditando, sendo certo que este Juízo não possui conhecimento técnico a fim de analisar em sede de
liminar se a enfermidade que o acomete o torna incapaz de gerir os próprios atos. Diante do exposto, indefiro o pedido de
antecipação de tutela. No mais, o autor deverá emendar a inicial nos termos requeridos pelo Ministério Público às fls. 29, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 284 do CPC). Intime-se. - ADV: GUSTAVO DE ALMEIDA NETO
(OAB 257658/SP)
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000086-19.1992.8.26.0400 (400.01.1992.000086) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco do Brasil Sa - Espolio de Pedro de Oliveira Carvalho e outro - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se,
em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - fls. 470/473: comprovante de minuta de aditamento ao
acordo firmado entra as partes. - ADV: FABIANA FERNANDES PALERMO (OAB 198892/SP), LUIZ CARLOS PITON FILHO
(OAB 125154/SP), WILSON ROBERTO PARPINELLI (OAB 135266/SP), DAMARIS DE SIQUEIRA SIMIOLI (OAB 166096/SP),
ADELAIDE JUNQUEIRA FRANCO (OAB 195934/SP), WILLIAM CAMILLO (OAB 124974/SP), EDGAR ANTONIO PITON FILHO
(OAB 95428/SP), IRAN NAZARENO POZZA (OAB 123680/SP), RENATA NAOMI ARATA ZANOTTI (OAB 326627/SP)
Processo 0000135-93.2011.8.26.0400 (apensado ao processo 0003775-61.1998.8.26) (400.01.2011.000135) - Embargos à
Execução - Direito Autoral - Município de Olímpia - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad - Vistos. Conforme
pesquisa anexa, o recurso interposto contra decisão que rejeitou os embargos opostos à execução de honorários, transitou em
julgado. No mais, considerando que a partir de 02 de julho de 2015 foi implantado o precatório digital em todas as Comarcas do
Estado de São Paulo e que as petições de solicitação de expedição de Ofício Requisitório/Precatório somente serão admitidas
no formato digital, através do Portal e-Saj, “Petição Intermediária”, sejam os autos físicos ou eletrônicos, o(a) exequente deverá
providenciar o necessário peticionamento eletrônico, nos termos do Comunicado nº 394/2015 da Presidência do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no DJe de 02.07.2015, p. 1. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ NAKAMURA (OAB
158167/SP), EDELY NIETO GANANCIO (OAB 110975/SP), JUDITE BEATRIZ TURIM (OAB 137138/SP)
Processo 0000136-44.2012.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Mirela Antunes Zamury Me - GL Ótica Comércio de Óculos Ltda ME e outros - Vistos. Depreque-se a penhora e avaliação de
bens dos executados Vanusa Ribeiro de Souza ME, Vanusa Ribeiro de Souza e Anderson Luís Ribeiro, como requerido pela
credora às fls. 324/325. Intime-se. - ADV: VANDERLEI PERES SOLER (OAB 123461/SP), VINICIUS ARANHA SOLER (OAB
319408/SP), OSCAR ALBERGARIA PRADO (OAB 126309/SP)
Processo 0000281-42.2008.8.26.0400 (400.01.2008.000281) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Rural - José
Eduardo Aparecido Guimarães e outro - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela
antecipada que José Eduardo Aparecido Guimarães e Antonio Carvalho Guimarães move em face de Banco Nossa Caixa S.A..
O Banco exequente noticiou composição entre as partes em grau de recurso (fls. 171/173), requerendo a homologação do
acordo e a suspensão do feito. Posto isso, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que surta os jurídicos e legais
efeitos de direito e, com fundamento no artigo 792 do Código de Processo Civil, SUSPENDO a presente execução até o integral
cumprimento do avençado, que se dará em 20/09/2020. Decorrido o prazo supra, manifeste-se o(a) exequente sobre a satisfação
da execução no prazo de 10 (dez) dias, independente de nova intimação. Fica desde já advertido(a) que o silêncio implicará na
presunção de pagamento, com a consequente extinção do feito. Aguarde-se no arquivo o integral cumprimento do acordo ou
eventual notícia de seu descumprimento. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO BOSCO (OAB 86346/SP), EDSON RODRIGO NEVES
(OAB 235792/SP)
Processo 0000727-79.2007.8.26.0400 (400.01.2007.000727) - Divórcio Consensual - Dissolução - O.A.A. e outro - Diante
da averbação do divorcio, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Intimem-se. - ADV: CARLOS ALBERTO
ZANIRATO (OAB 229020/SP)
Processo 0000834-45.2015.8.26.0400 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0003799-88.1996.8.26.0132 - 1ª VARA
CÍVEL) - Citrovita Agro Industrial Ltda - Antonio Domingues - Vistas dos autos às Partes para: intimá-los sobre o Leilão Eletrônico
designado para as seguintes datas: 1ª Praça: terá início em 02/02/2016 às 11:40h e se encerrará em 04/02/2016 às 11:40h,
onde somente serão aceitos lance iguais ou superiores ao valor da avaliação; Não havendo lance igual ou superior ao valor da
avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 2ª Praça, que terá inicio em 04/02/2016 às 11:41h e se encerrará dia 24/02/2016 à
11:40h, onde serão aceitos lance com no mínimo 60% do valor da avaliação. - ADV: MARIO LUIZ RIBEIRO (OAB 97519/SP),
EDSON RODRIGO NEVES (OAB 235792/SP), LUIZ FERNANDO ROSA (OAB 231456/SP), LUÍS RICARDO SAMPAIO (OAB
175037/SP), MARIA EDUARDA FERREIRA ROSETE (OAB 128443/SP)
Processo 0001385-21.1998.8.26.0400 (400.01.1998.001385) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Petrobras Distribuidora S A - Jussara Lopes Barbosa Rosa e outros - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Petrobras
Distribuidora S A, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento regular ao feito, sob pena de extinção do processo, pela
aplicação analógica do disposto no artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho,
por cópia digitada, como carta de intimação. Int. - ADV: NELSON ADRIANO DE FREITAS (OAB 116718/SP), CELSO MAZITELI
JUNIOR (OAB 22636/SP), ROBERTO CARLOS CARON (OAB 102838/SP)
Processo 0001611-64.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hirochi e Mileine Kitagawa Olimpia Ltda
- Transportadora 4s Ltda - Por tais considerações, REJEITO a impugnação à penhora oferecida por TRANSPORTADORA 4S
LTDA em face de HIROCHI E MILEINE KITAGAWA OLÍMPIA LTDA e determino o prosseguimento do feito, com a consequente
ADJUDICAÇÃO dos bens avaliados e penhorados às fls.105/106 em favor da exequente e o imediato desbloqueio, através
do sistema RENAJUD, dos veículos placas CUE 3425; CUE 3426 e CUE 3427 bloqueados às fls.92/95. Com o trânsito em
julgado, lavre-se o respectivo auto de adjudicação e expeça-se mandado de levantamento, em favor da executada, da quantia
depositada à fl.175. Int. - ADV: DAIANE GUERRA MARTINS (OAB 347992/SP), GABRIELA SERRANO BESSA (OAB 297217/
SP), EDSON RODRIGO NEVES (OAB 235792/SP)
Processo 0001933-50.2015.8.26.0400 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1005228-66.2014.8.26.0189 - JUIZO DE
DIREITO 2ª VARA CIVEL DE FERNANDOPOLIS) - Paulo Roberto Rocha - Flavio Campos Silva - Manifeste-se o exequente
sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 54, no prazo de 05 (cinco) dias - ADV: MARCO ANTONIO COLMATI LALO (OAB
157895/SP)
Processo 0001951-08.2014.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - Condominio Thermas de Olimpia
Resorts - Public Hair Salão de beleza e Com Ltda ME e outro - Vistos. Fls. 561/569: Manifeste-se o exequente no prazo
legal. Int. - ADV: RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA (OAB 10043/GO), MATEUS SANDRIN DE AVILA (OAB 345836/SP), ARTHUR
SOUSA SOARES (OAB 327006/SP), CRISTIANE NAVARRO HERNANDES (OAB 134820/SP)
Processo 0001969-78.2004.8.26.0400 (400.01.2004.001969) - Procedimento Sumário - Andreia Cristina Garcia da Costa e
outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos à procuradora da autora para: informar sobre a satisfação do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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crédito, no prazo de 15 dias, ciente de que, não o fazendo, presumir-se-á pela satisfação, o que acarretará a extinção do feito
pelo pagamento. - ADV: SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB 119119/SP)
Processo 0002040-41.2008.8.26.0400 (400.01.2008.002040) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Nufarm
Indústria Química e Farmacêutica Sa - Antonio Adao Alesse e outro - Vistas dos autos ao autor para: providenciar o recolhimento
das custas para realização da pesquisa, no valor de R$73,20 - guia FEDTJ - cód 434-1, bem como apresentar cálculo atualizado
do débito. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)
Processo 0002435-23.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado
especial (regime de economia familiar) - Dionisio Marques Lamon - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistas dos
autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - fls. 253: informação
referente ao requerente. - ADV: JOSE LUIZ REGIS (OAB 298896/SP)
Processo 0002887-33.2014.8.26.0400 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Lizarda Palmira da Silva Costa - Palmira
Lizarda da Silva - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do
CPC) - fls. 86/89: extrato da conta com titularidade da requerida. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB
271747/SP)
Processo 0002967-65.2012.8.26.0400 (400.01.2012.002967) - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem
despejo - Antonio Luiz Pimenta Laraia - Angela Maria Ortiz - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre
a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - fls. 117/125: documentos apresentados por Antonio Luiz Pimenta Laraia. ADV: LUIZ MORI LARAIA NETO (OAB 247928/SP), ANTONIO LUIZ PIMENTA LARAIA (OAB 86251/SP)
Processo 0003191-32.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. Papaleguas Truck Ltda EPP e outros - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a avaliação correspondente
à 1/3 do imóvel matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Olímpia, sob o n. 7.805 em R$150.000,00 - ADV:
SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP), ALEXANDRE HENRIQUE PAGOTTO (OAB 169461/SP), LUIZ
JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP), WILSON FERRAZ DOS SANTOS NETO (OAB 308740/SP)
Processo 0003343-56.2009.8.26.0400 (400.01.2009.003343) - Procedimento Ordinário - João Marcelo Ribeiro de Oliveira
- Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Cumpra-se o V. Acórdão dando-se ciência às partes. No mais, aguarde-se o trânsito
em julgado. Intimem-se. - ADV: RODRIGO GAETANO DE ALENCAR (OAB 167971/SP), DANILO EDUARDO MELOTTI (OAB
200329/SP)
Processo 0003544-48.2009.8.26.0400 (400.01.2009.003544) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose
de Ribamar de Sousa - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias,
sobre o resultado negativo da carta de intimação de fls. 213/vº. - ADV: PAULO ROBERTO DE CASTRO LACERDA (OAB 175659/
SP)
Processo 0003552-79.1996.8.26.0400 (400.01.1996.003552) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Banco do Brasil
Sa - Miguel Copeli - - Elvira Gagige Copeli - Vistos. Tendo em vista a informação nos autos de que houve cessão do crédito
ora executado à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (fls.437/439), CONVERTO O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA a fim de que o banco exequente apresente, no prazo de 10 dias, eventual contrato de cessão de crédito à essa
empresa, sob pena de presunção de veracidade dos documentos juntados pelo executado (fls.437/440), já que, apesar de
intimado (fl.442), o banco em nada se manifestou a esse respeito (fl.444/448). Int. - ADV: EDILSON CESAR DE NADAI (OAB
149109/SP), CAMILA RECCO BRAZ (OAB 279510/SP), APARECIDO ALBERTO ZANIRATO (OAB 119004/SP), NEI CALDERON
(OAB 114904/SP), ALINE MARIANO CESARETTE (OAB 332525/SP), BRUNA JULIANA DOS SANTOS (OAB 336421/SP)
Processo 0003709-61.2010.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Joana Pereira Alves e
outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Nota do Cartório: Providencie, o(a)(s) requerente(s), a retirada do documento
expedido pelo cartório (alvarás, fls. 260/264), em 5 dias, comprovando seu encaminhamento ao(à) destinatário(a). O documento
também poderá ser obtido/impresso através do site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informando o número do processo. Neste caso,
o(a)(s) requerente(s) deverá informar o juízo no prazo de 5 dias, comprovando o encaminhamento ao(à) destinatário(a). - ADV:
LUIS GUSTAVO ALESSI (OAB 323375/SP), LUIZ CARLOS DE AGUIAR FILHO (OAB 225963/SP)
Processo 0003742-12.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SILVIA HELENA DE MORAES BARBIERI
- RAFAEL DURAN - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, SILVIA HELENA DE MORAES BARBIERI, para que no PRAZO de 48
horas dê andamento regular ao feito, sob pena de extinção do processo, pela aplicação analógica do disposto no artigo 267,
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. Int.
- ADV: PAULO AGUSTINELLI (OAB 126146/SP), ERIBERTO DE SOUZA LOPES (OAB 346289/SP)
Processo 0003767-40.2005.8.26.0400 (400.01.2005.003767) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço
(Art. 52/4) - Marcio Pagliarini - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Tendo em vista a concordância do(a) autor(a),
expeça-se o competente ofício requisitório através do sistema “precweb”, nos termos da Resolução nº 154, de 19/09/2006,
do Eg. Tribunal Regional Federal 3ª Região-SP., modificada pela Resolução nº 559/07 CJF/STJ. Antes, porém, necessária
a intimação do requerido para que se manifeste nos termos da Resolução nº 230, de 15/06/10, do TRF da 3ª Região e da
Orientação Normativa nº 4, de 08/06/10, do Conselho da Justiça Federal, bem como do disposto nos §§ 9º e 10º, do art. 100, da
CF. No mais, deixo de determinar a apresentação de informações para o cálculo do Imposto de Renda nos termos da Resolução
nº 168, de 05 de dezembro de 2011, do Conselho da Justiça Federal, bem como art. 12 da Lei 7.713/88, observando, ainda,
o art. 5º da Instrução Normativa nº 1127, de 07/02/2011, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, vez que a informação já
foi prestada às fls. 220 do demonstrativo do débito apresentado pelo requerido com o qual anuiu a autora. Após, aguarde-se o
efetivo cumprimento do precatório. Intime-se. - ADV: FABIANA APARECIDA FERNANDES CASTRO SOUZA (OAB 202605/SP)
Processo 0003947-03.1998.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Enriquecimento ilícito - Ministerio Publico do Estado
de Sao Paulo - Mário Lúcio Lucatelli - - Jair Aparecido Gerolin - - Décio Facincani - - Araré D’agostinho Pinto - - José Sibioni
Poleti - Vistos. A) Fl. 1498, item 1 - Executado Décio Facincani: Diz o art.659 do Código de Processo Civil: “Art. 659. A penhora
deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios...
§ 4º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da
imediata intimação do executado (art. 652, § 4º), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a
respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de
mandado judicial. § 5º Nos casos do § 4º, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, a penhora de imóveis,
independentemente de onde se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o executado, pessoalmente
ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído depositário”. 2. Nesse contexto, considerando que foi apresentada
certidão da matrícula do imóvel (fls.1548/1551), DECLARO penhorado o imóvel matrícula nº 8.710, 2º CRI de São José do Rio
Preto/SP, pertencente ao executado ou a sua quota parte. Expeça-se termo. Com a expedição, providencie a secretaria judicial
a averbação da penhora, junto à respectiva matrícula, por meio de acesso eletrônico ao “site” da Associação dos Registradores
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

686

Imobiliários de São Paulo-ARISP, independentemente do pagamento de emolumentos, por se tratar a parte exequente do
Ministério Público do Estado de São Paulo. Junte-se aos autos a certidão para averbação de penhora emitida pelo sistema
informatizado e aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, decorrido o referido prazo, deverá a Secretaria Judicial acessar
novamente o “site” acima referido, visando constatar se a solicitação foi cumprida pelo Oficial Registrador, devendo, em caso
positivo, ser providenciada a impressão da(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s) imobiliária(s) contendo a(s) averbação(ões) da(s)
penhora(s) efetivada(s) nos autos. 3. Com a apresentação da certidão comprovando a averbação da penhora, intime-se o
executado, por meio de seu Advogado, da penhora, o qual será no referido ato constituído fiel depositário. 4. Além disso, após a
averbação, fica determinada a expedição de carta precatória para que o Senhor Oficial de Justiça proceda à avaliação do bem.
5. Se o caso, fica desde já determinada a intimação pessoal do cônjuge, condômino(s), do senhorio direto, do credor com
garantia real ou com penhora averbada. 6. Com relação ao imóvel matrícula nº 169990 do 2º CRI de São José do Rio Preto/SP,
em que pese a penhora correr por conta e risco do credor, INDEFIRO o requerimento, tendo em vista que não se trata de
simples reconhecimento de fraude à execução, o que poderia ser analisado no bojo desta execução. A questão é mais ampla e
depende da ação própria a ser proposta pelo Ministério Público. B) Fl. 1500, item 2 - Executado Jair Aparecido Gerolin: Diz o
art.659 do Código de Processo Civil: “Art. 659. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do
principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios... § 4º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou
termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, § 4º), providenciar, para
presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de
certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. § 5º Nos casos do § 4º, quando apresentada certidão
da respectiva matrícula, a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, será realizada por termo nos autos,
do qual será intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído depositário”. 2.
Nesse contexto, considerando que foi apresentada certidão da matrícula do imóvel (fls.1555/), defiro a ampliação da penhora e
DECLARO penhorada a quota parte do imóvel matrícula nº 2.699, do CRI de Olímpia/SP, pertencente ao executado. Expeça-se
termo. Com a expedição, providencie a secretaria judicial a averbação da penhora, junto à respectiva matrícula, por meio de
acesso eletrônico ao “site” da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo-ARISP, independentemente do pagamento
de emolumentos, por se tratar a parte exequente do Ministério Público do Estado de São Paulo. Junte-se aos autos a certidão
para averbação de penhora emitida pelo sistema informatizado e aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após decorrido o
referido prazo, deverá a Secretaria Judicial acessar novamente o “site” acima referido, visando constatar se a solicitação foi
cumprida pelo Oficial Registrador, devendo, em caso positivo, ser providenciada a impressão da(s) certidão(ões) da(s)
matrícula(s) imobiliária(s) contendo a(s) averbação(ões) da(s) penhora(s) efetivada(s) nos autos. 3. Com a apresentação da
certidão comprovando a averbação da penhora, intime-se o executado, por meio de seu Advogado, da penhora, o qual será no
referido ato constituído fiel depositário. 4. Além disso, após a averbação, fica determinada a expedição de mandado para que o
Senhor Oficial de Justiça proceda à avaliação do bem. 5. Se o caso, fica desde já determinada a intimação pessoal do cônjuge,
condômino(s), do senhorio direto, do credor com garantia real ou com penhora averbada. 6. Afirma o exequente que “(...) os
documentos de fls. 1220/1229 apontam bens pertencentes ao executado JAIR e cuja existência não era de conhecimento do
Ministério Público.”, por isso requer a “(...) ampliação da penhora para incluir os frutos do imóvel localizado na Rua do Tucano,
76, em Olímpia intimando-se o locatário para que promova o depósito dos aluguéis nos presentes autos.”. No entanto, tais
folhas dos autos dizem respeito ao imóvel matrícula nº 7.975 do CRI local, penhorado à fl.1219, localizado na Rua Pica-Pau, nº
128, no Jardim Antônio José Trindade, nesta urbe, cuja ciência e manifestação o exequente já exarou, conforme fls.1237, 1244,
e 1263/1264, por exemplo. Mencionado imóvel foi alvo de embargos à penhora (fls.1255/1260), ainda pendentes de decisão, e
de mandado de constatação (fls.1296/1297), contando, ainda, com manifestação das partes a respeito (fl.1340 - MP;
fls.1476/1492). Desta forma, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado pelo exequente para penhora dos frutos, seja em razão da
incerteza quanto à destinação do imóvel, seja diante da ausência de demonstração efetiva da situação jurídica de locação e do
suposto locatário. Verifico, outrossim, o cumprimento da determinação de fl.1360, item 8, parte final, pelo exequente, uma vez
juntada aos autos certidão da matrícula do imóvel matrícula nº 7.975, conforme fls.1564/1572. 7. O pedido formulado para
penhora dos lucros derivados da participação societária do executado, mediante o bloqueio via Bacen-Jud não comporta
acolhimento. Isso porque se assemelha a verdadeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, o que
não pode ocorrer neste momento, já que ausente demonstração efetiva do preenchimento dos requisitos autorizadores (art. 50
do Código Civil). Ademais, a penhora sobre os lucros deve estar embasada em prova dos rendimentos auferidos pelo sócio,
como por exemplo na declaração do imposto de renda, vale dizer, expressado em montante, ao menos mínimo, a fim de se ter
um parâmetro certo para a constrição, sob pena de se adentrar no mérito financeiro da empresa de forma arbitrária. Não
bastasse, descabe às empresas apresentarem o balanço patrimonial para comprovação do montante relativo aos lucros
auferidos proporcionalmente pelos sócios, já que elas não são partes no processo. Considere-se, ainda, a ausência de amparo
legal para tanto, bem como o fato de que a medida possui natureza semelhante àquelas perpetradas por órgãos de fiscalização,
não sendo este o viés adequado e nem disso se tratar o presente feito. Além disso, nada há nos autos que demonstre que a
informação a ser buscada pelo exequente não possa ser por ele mesmo obtida por outros meios. Por importante que soa, anoto
que o pedido não foi formulado para penhora das quotas sociais pertencentes ao executado. Dito isto, INDEFIRO o pedido
(fl.1501). C) Fl. 1503, item 3 - Executado Mário Lúcio Lucatelli: Diante da certidão atualizada do imóvel matriculado sob o nº
8429 junto ao CRI de Cassilândia-MS (fls.1542/1547), observo ser impossível a penhora do bem na forma requerida pelo
Ministério Público, posto que o mesmo nunca foi de propriedade do devedor Mário Lúcio Lucatelli, mas sim de seus filhos Mário
Lúcio Lucatelli Júnior e Natália Cristina Lucatelli. Observo, ainda, que a decisão proferida nos autos da ação civil pública nº
0002120-44.2004.8.26.0400 (inteiro teor em frente), ainda que confirmada em segunda instância, não é capaz de fazer alterar
este quadro, posto que ressalva a possibilidade de venda do bem em hasta pública para garantir dívidas de Mário Lúcio Lucatelli
Júnior e Natalia Cristina Lucatelli ou, ainda, de Antonio Cláudio Cezarine, os quais foram réus no citado processo, o que não
ocorre no presente feito. Enfim, em que pese a discussão existente naquele feito, a sentença lá proferida não dá ao Ministério
Público autorização para penhorar o bem em garantia de dívidas de Mário Lúcio Lucatelli, seja naquele feito, seja em feito
diverso, sendo necessária a declaração judicial de que o bem, na verdade, pertencia a ele e não aos seus filhos. O certo é que
o imóvel já foi vendido a terceiras pessoas no decorrer do tempo (Manoel Alves Vidal e sua mulher Maria Carmem Sanches
Peres Vidal, R.31), as quais certamente se caracterizarão como terceiros de boa-fé, já que não tinham como prever que o
imóvel poderia vir a ser constrito para garantir dívida de terceira pessoa ausente do assento registral. Aliás, eventual penhora do
bem na forma requerida pelo Ministério Público sequer seria oponível a terceiros, posto que não seria apta a alcançar o registro
imobiliário. Não bastasse, o pedido não se trata de simples reconhecimento de fraude à execução, o que poderia ser analisado
no bojo deste procedimento. A questão é mais ampla e depende da ação própria a ser proposta pelo Ministério Público. Assim,
INDEFIRO a penhora sobre mencionado bem. D) Fl.1505, item 4 - Executado Araré DAgostinho Pinto: Diz o art.659 do Código
de Processo Civil: “Art. 659. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado,
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juros, custas e honorários advocatícios... § 4º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora,
cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, § 4º), providenciar, para presunção absoluta
de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor
do ato, independentemente de mandado judicial. § 5º Nos casos do § 4º, quando apresentada certidão da respectiva matrícula,
a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o
executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído depositário”. 2. Nesse contexto, considerando
que foram apresentadas certidões dos imóveis matrículas nºs 4.582, 8.350, 13.803, 13.804 e 19.416 (fls.1519/1527; 1528/1530;
1531/1533; 1534/1536; e 1537/1538, respectivamente), todos do CRI de Olímpia/SP, DECLARO penhorados os imóveis
supramencionados ou a(s) quota(s) parte(s) pertencentes ao executado. Expeça-se termo. Com a expedição, providencie a
secretaria judicial a averbação da penhora, junto à respectiva matrícula, por meio de acesso eletrônico ao “site” da Associação
dos Registradores Imobiliários de São Paulo-ARISP, independentemente do pagamento de emolumentos, por se tratar a parte
exequente do Ministério Público do Estado de São Paulo. Junte-se aos autos a certidão para averbação de penhora emitida pelo
sistema informatizado e aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após decorrido o referido prazo, deverá a Secretaria Judicial
acessar novamente o “site” acima referido, visando constatar se a solicitação foi cumprida pelo Oficial Registrador, devendo, em
caso positivo, ser providenciada a impressão da(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s) imobiliária(s) contendo a(s) averbação(ões)
da(s) penhora(s) efetivada(s) nos autos. Anoto, por oportuno, ser possível a penhora do direito de usufruto, na forma estabelecida
pelo artigo 1.393 do Código Civil (“Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título
gratuito ou oneroso”). Nesse sentido: “FRAUDE À EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO EM 1º GRAU - penhora do direito de
usufruto que é admitida - art. 1.393 do Código Civil - renúncia a usufruto de imóvel no curso do processo, depois de formalizada
a relação processual entre as partes - inadmissibilidade - manutenção da penhora que recaiu sobre aluguéis provenientes do
imóvel - renúncia do usufruto que tornou o ato ineficaz perante o credor da ação executiva - penhora que deve ser mantida até
a satisfação da ação executiva - decisão mantida - recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento nº 216812050.2015.8.26.0000-Bebedouro; 12ª Câmara de Direito Privado; Rel. Castro Figliolia; j. 29/10/2015 - g.n.) 3. Com a apresentação
da(s) certidão(ões) comprovando a averbação da penhora, intime-se o executado, por meio de seu Advogado, da(s) penhora(s),
o qual será no referido ato constituído fiel depositário. 4. Além disso, após a(s) averbação(ões), fica determinada a expedição de
mandado para que o Senhor Oficial de Justiça proceda à(s) avaliação(ões) do(s) bem(ns). 5. Se o caso, fica desde já determinada
a intimação pessoal do cônjuge, condômino(s), do senhorio direto, do credor com garantia real ou com penhora averbada. 6.
Outrossim, independentemente de outras formalidades, DECLARO penhorados os veículos GM/Monza, ano/fabricação 1984,
cor amarela, placa LG-7343/Severínia e VW/Saveiro, ano 1997, cor cinza, placa BLW-5377/Severínia, pertencentes ao
executado, conforme pesquisa de fl.1541. Expeça-se o necessário através do sistema RENAJUD, observando-se tratar-se o
exequente do Ministério Público do Estado de São Paulo. 7. Intime-se o executado, na pessoa de seu(s) advogado(s), quanto à
penhora e prazo legal para embargos (art. 475-J, § 1º, do CPC), e para que indique de imediato a localização dos veículos, sob
pena de ser decretado o bloqueio de circulação. Feita a indicação do bem, expeça-se o necessário para a sua avaliação e
nomeação de depositário por Oficial de Justiça. E) Fl.1506, item 6 - Executado Jair Sibioni Poleti: Verifico que, de fato, já houve
pedido formulado pelo Ministério Público para penhora dos imóveis matrículas nºs 13.755 e 13.812, ambos do CRI local, no que
toca à meação pertencente ao executado (fls.1414 e verso). Constato, também, que a medida constritiva já foi determinada pelo
juízo, conforme fl.1451, item 2, e termo de penhora formalizado à fl.1457. No entanto, a medida somente não foi cabalmente
cumprida em razão da “nota de devolução prot nº 157.564” do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos local. Portanto, deverá o
exequente Ministério Público se manifestar especificamente a respeito da nota de devolução, requerendo o que for de direito. 2.
Outrossim, independentemente de outras formalidades, DECLARO penhorado o veículo GM/Chevrolet A10 Luxo, ano/fabricação
1982, cor branca, placa IA-7107/Severínia, pertencente ao executado, conforme pesquisa de fl.1518. Expeça-se o necessário
através do sistema RENAJUD, observando-se tratar-se o exequente do Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Intime-se
o executado, na pessoa de seu(s) advogado(s), quanto à penhora e prazo legal para embargos (art. 475-J, § 1º, do CPC), e para
que indique de imediato a localização do veículo, sob pena de ser decretado o bloqueio de circulação. Feita a indicação do bem,
expeça-se o necessário para a sua avaliação e nomeação de depositário por Oficial de Justiça. F) Fl. 1502: O exequente formula
pedido para nova tentativa de bloqueio via BACENJUD em nome dos executados, já que a última diligência em questão data dos
idos de 2011, bem como em nome de Lilian Cristina dos Santos Gerolin Conway, procuradora com poderes amplos para gerir e
administrar todo o patrimônio do executado Jair Aparecido Gerolin e de sua esposa. Por ora, defiro apenas a pesquisa e bloqueio
de eventuais valores existentes em nome dos executados, uma vez inexistir nos autos elementos seguros de que a procuração
e os atos da procuradora do executado Jair Gerolin visam a frustração dos credores, simulação ou camuflagem de bens.
Providencie-se o necessário através do sistema BACENJUD, levando-se em conta a atualização do débito de fls.1347/1357,
sem prejuízo de atualização monetária até a data do efetivo pagamento. No caso de bloqueio até o valor do crédito, providenciese a transferência, valendo o depósito judicial como penhora independentemente de outras formalidades, intimando-se o(s)
devedor(s) na pessoa de seu(s) patrono(s), ou pessoalmente, se o caso. No caso de bloqueio de valor ínfimo, providencie-se o
desbloqueio independentemente de nova determinação. G) Fls.1476/1477 - Embargos à penhora formulado por Jair Aparecido
Gerolin: Para melhor subsidiar este juízo, e com base no princípio da cooperação processual, expeça-se, pela derradeira vez,
mandado de constatação na forma daquele de fl.1296. Com a certidão nos autos, dê-se vista ao Ministério Público e ao
executado, para manifestação em 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos, desde cumpridas as determinações supra.
Por fim, mas não menos importante, verifico a existência de documentos sigilosos nos autos (fls.1299/1336). Desta feita,
certificado o decurso de prazo (fl.1338) e já tendo se manifestado o exequente Ministério Público (fls.1339/1341), proceda a
secretaria judicial o desentranhamento e destruição, na forma da preclusa decisão de fl.1284. Do mesmo modo com relação
àqueles de fls.1375/1400, conforme determinado à fl.1374, desde que deles tenham tomado ciência os executados, quando,
então, deverá a secretaria judicial certificar nos autos o decurso de prazo para a manutenção nos autos. Ciência ao Ministério
Público. Intimem-se e cumpra-se. - NOTA DO CARTÓRIO: vista dos autos aos requeridos, com exceção do requerido Jair
Aparecido Gerolin, em razão da carga efetuada por sua procuradora às fls. 1474, pelo prazo de 15 dias, dos documentos
sigiloses de fls 1375/1400 dos executados juntadas aos autos. Decorrido o prazo, as mesmas serão desentranhadas e
destruídas. Decretado o sigilo externo do feito durante o período em que os documentos estiverem entranhados nos autos. ADV: ANTONIO MARTINS CORREIA (OAB 76848/SP), LILIAN CRISTINA DOS SANTOS GEROLIN CONWAY (OAB 267688/SP),
LEONILDO LUIZ DA SILVA (OAB 108873/SP), MANOEL PATRICIO PADILHA RUIZ (OAB 91086/SP), TATIANNE DA SILVA
GEROLIN TEIXEIRA BATISTA (OAB 223576/SP), VALTER DOS SANTOS (OAB 117866/SP)
Processo 0004074-81.2011.8.26.0400 (400.01.2011.004074) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - H.L.M. e outros - L.C.M.
- Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - fls. 28:
comprovante de depósito no valor de R$500,00 - ADV: PATRÍCIA DE REZENDE CANÔAS SARTTORELLI (OAB 209666/SP),
DANILO BUZATO MONTEIRO (OAB 210289/SP)
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Processo 0004252-25.2014.8.26.0400 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - APARECIDA DONIZETE
SERRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, APARECIDA DONIZETE
SERRA, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento regular ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do
artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de
intimação. Int. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0004256-53.2000.8.26.0400 (400.01.2000.004256) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Adomiro Martins - Vistos. Ante o desinteresse
no cumprimento cumprimento da sentença, arquivem-se os autos até ulterior provocação do interessado. Int. - ADV: PAULO
ROBERTO MINARI (OAB 202166/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB
129805/SP)
Processo 0004312-66.2012.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Tiago da Cruz Prates
- Autovia Veículos Araraquara Ltda - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, em termos de prosseguimento,
tendo em vista que decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento da dívida. - ADV: BIANCA MENDONÇA MONTEIRO
GALITEZI (OAB 153435/SP), JOSE LUIS CABRAL DE MELO (OAB 84662/SP), JEFFERSON DOS SANTOS DUTRA (OAB
241682/SP), WELITON LUIS DE SOUZA (OAB 277377/SP)
Processo 0004394-29.2014.8.26.0400 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - ALPHA SYSTENS
ENGENHARIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA - ACONSTRULOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
- Vistos. Ciente de fl. 126. Anote-se. No mais, arquivem-se os autos, posto que encerrada a prestação jurisdicional. Intimemse. - ADV: PLINIO AMARO MARTINS PALMEIRA (OAB 135316/SP), KARLA ALESSANDRA A BORGES SPOSITO (OAB 125047/
SP), CASSIO ALESSANDRO SPOSITO (OAB 114384/SP)
Processo 0004763-23.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J MAHFUZ LIMITADA - Orlando
Astolfe - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, considerando o resultado negativo das hastas públicas. ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0004986-39.2015.8.26.0400 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0002029-79.2015.8.26.0072 - 2ª VARA CÍVEL)
- Gabriel Henrique dos Santos Quirino - Alexandre Gabriel Quirino - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se em 05 dias
sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 05. - ADV: ANDRE VILLELA DANTAS (OAB 329312/SP), FERNANDO DE MORAES
TOLLER (OAB 111681/SP)
Processo 0005108-86.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Drasfer Importaçao e Exportação de
Metais Ltda - Wilson Donizete Camargo - ME - Manifeste-se o(a) exequente em termos de prosseguimento do feito, em 10 (dez)
dias. Silente, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Intimem-se.- - ADV: FLAVIA ELI MATTA GERMANO (OAB 227803/
SP)
Processo 0005183-33.2011.8.26.0400 (400.01.2011.005183) - Procedimento Ordinário - Uelinton Cleiton do Carmo - Banco
Itaucard Sa - Vistas dos autos ao réu para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o cálculo apresentado pelo credor, tendo em vista
que decorreu o prazo de sobrestamento requerido às fls. 180. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP), JULIANO
BUZONE (OAB 154858/SP)
Processo 0005291-09.2004.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Benedita Maria Luz Lourenco - Luiz Carlos Olmos
- Vistos. Na esteira da decisão proferida às fls. 312, defiro o bloqueio da transferência dos veículos indicados às fls. 366, por
conta e risco do credor, que deve se manifestar, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista que se
encontra suspenso apenas no tocante aos veículos placas COW1082 e DQA7007 (fls. 330 e 372). Providencie-se o necessário
através do sistema RENAJUD. Por fim, desentranhe-se a petição de fls. 374/375, estranha aos autos, juntando-a ao feito ao
qual se refere (processo nº 0006162-29.2010.8.26.0400). Int. - NOTA DO CARTÓRIO: fls. 380: comprovante de inclusão de
restrição dos veículos placas DKC6299 SP Ford/KA GL; CQA SP VW/Polo Sedan 1.6 e KBJ3103 SP VW/Fusca 1300L - ADV:
GALIB JORGE TANNURI (OAB 24289/SP), PEDRO ANTONIO DINIZ (OAB 92386/SP)
Processo 0005328-84.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - TUTI ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA SPE LTDA - GISELY P. BERTOCO DE PAULA e outro - Vistas dos autos aos réus para: manifestar-se, em 05
dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398, do CPC), juntados às fls. 1308/1315 - ADV: RAFAEL OLIVEIRA RIBEIRO
(OAB 351651/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), JOSE LUIZ BAYEUX FILHO (OAB 26852/SP), CRISTIANE
NAVARRO HERNANDES (OAB 134820/SP), SANDRO CESAR TADEU MACEDO (OAB 108238/SP)
Processo 0005374-44.2012.8.26.0400 (400.01.2012.005374) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vanilda da Silva Freitas - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente,
Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de
extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho,
por cópia digitada, como carta de intimação. Int. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)
Processo 0005589-54.2011.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Cleber Rodrigo de Andrade - Bv Financeira Sa
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da
carta de intimação de fls 206/vº. - ADV: DEBORA FERNANDES NAZARETH BUZONE (OAB 224872/SP), JOSE LUIS TREVIZAN
FILHO (OAB 269588/SP), ELIZELTON REIS ALMEIDA (OAB 254276/SP), JULIANO BUZONE (OAB 154858/SP)
Processo 0006355-39.2013.8.26.0400 (040.02.0130.006355) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Claudio Luiz Baccocina e outros - LM Empreendimentos e Participações S/A - - Construserv Construções e Serviços de
Engenharia Ltda - Vistos. Conquanto não haja previsão legal para o chamado pedido de reconsideração, hei por bem conhecêlo, por verificar que, de fato, razão assiste ao requerente. Isto porque, ao interpor apelação, a ré LM recolheu, a título de
preparo recursal, a módica quantia de R$ 106,25 (fls. 320), além do porte de remessa e retorno dos autos. Instada a promover
a complementação das custas, sob pena de deserção (fls. 346/349), ela agravou (fls. 351), recurso este que não chegou a ser
conhecido pelo órgão ad quem, que lhe negou seguimento por decisão transitada em julgado, ocasião em que foi proferida a
decisão de fls. 445, ora impugnada, que determinou que se aguardasse a complementação do preparo recursal. Ora, a ré teve,
nada mais nada menos, duas oportunidades para promover ao correto recolhimento das custas e não o fez, tanto que agravou
sem, antes, promover o depósito do valor devido para a hipótese de não conhecimento do recurso, caso dos autos, ciente de
que o efeito suspensivo desejado poderia sequer ser-lhe concedido. E ainda assim quedou-se inerte quando instada, em 1ª
Instância, a comprovar a complementação das custas, de modo que outra solução não resta senão JULGAR DESERTA a apelação
interposta às fls. 307/318 e determinar que a serventia certifique o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 214/218
e 301/302, cumprindo-se, ato contínuo, o ali determinado, intimando a ré LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(mas não em regime de urgência-plantão como requerido pelos autores, uma vez que não caracterizada nenhuma situação que
justifique tal medida) a, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover a escrituração da especificação e instituição do condomínio,
bem como a consequente outorga das escrituras definitivas individuais de cada unidade habitacional autônoma referente a cada
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um dos autores das quatro ações ora julgadas (feitos nº 3001513-62.2013.8.26.0400, 0007707-32.2013.8.26.0400, 000329876.2014.8.26.000 e este), sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por unidade. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado, buscando atender à celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45 (Reforma do
Judiciário). Int. - ADV: ARTHUR SOUSA SOARES (OAB 327006/SP), RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA (OAB 10043/GO),
CLEBER ROGER FRANCISCO (OAB 227278/SP), WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (OAB 145310/SP), RAFAEL AMPARO
DE OLIVEIRA (OAB 10043/GO)
Processo 0006366-05.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006366) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Gilberto Busoni - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em
05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC) - fls. 150: comprovante de depósito efetuado pela requerida,
no valor de R$73,57. - ADV: DEBORA FERNANDES NAZARETH BUZONE (OAB 224872/SP), KARINA PACHECO (OAB 251054/
SP), ELIZELTON REIS ALMEIDA (OAB 254276/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), PRISCILA KEI SATO
(OAB 159830/SP), JULIANO BUZONE (OAB 154858/SP)
Processo 0006415-85.2008.8.26.0400 (400.01.2008.006415) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Abrão Amud
Neto - - Marcia Aparecida Cestaro Amud - Central Nacional Unimed Cooperativa Central - - Associação do Sanatório Sírio
Hospital do Coração - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, em termos de prosseguimento do feito, tendo
em vista que decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento da dívida. - ADV: KARIME VANESSA BERTON AKL (OAB
261918/SP), RICARDO PALOSCHI CABELLO (OAB 195253/SP), FABIO KADI (OAB 107953/SP), ISCILLA CHRISTINA VIETTI
AIDAR PITON (OAB 110976/SP), LUIZ CARLOS PITON FILHO (OAB 125154/SP), MARIO ARTHUR AZUAGA MORAES BUENO
(OAB 135628/SP), JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA (OAB 136837/SP)
Processo 0006780-32.2014.8.26.0400 (apensado ao processo 0003775-61.1998.8.26) - Embargos à Execução - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Municipio de Olimpia - Wilson A Ruza - Vistos etc. Nos termos do art. 463,
do Código de Processo Civil, o Juiz encerra sua prestação jurisdicional, com a sentença de mérito. Assim, determino a remessa
dos autos ao arquivo, adotadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: WILSON APARECIDO RUZA (OAB 49270/SP), EDILSON
CESAR DE NADAI (OAB 149109/SP)
Processo 0007261-92.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
S.A. - Marco Antonio Gonçalves Eletroeletronicos - ME e outro - Vistas dos autos ao autor para: providenciar, no prazo de 05
dias, o recolhimento das custas para realização da pesquisa, no valor de R$12,20 para cada executado - guia FEDTJ - cód
434-1 - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP)
Processo 0007382-23.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - ADEMIR FABIANO ALVES - BANCO
BRADESCO e outro - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398
do CPC) - fls 145/146: ofícios informando o endereço da requerida. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP),
ANDREI RAIA FERRANTI (OAB 164113/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 0007496-93.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007496) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.H.S.R. - A.C.I.R. Vistas dos autos ao credor para: apresentar, em 05 dias, o cálculo atualizado da dívida, nos moldes do artigo 475-B do Código
de Processo Civil e já com incidência da multa do artigo 475-J do referido Código. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA
FILHO (OAB 271747/SP), MARIA CREUZA VERIS (OAB 80292/SP)
Processo 0007554-38.2009.8.26.0400 (400.01.2009.007554) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo Coopercitrus - Marco Antonio Loureiro Barboza - Vistas dos autos
ao Exequente para: realizar em 05 (cinco) dias, o depósito nos autos, do valor correspondente aos honorários estimados pelo
Sr. Perito às fls. 305/308 em R$ 10.240,00. - ADV: JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO (OAB 145755/SP), MARCO ANTONIO
LOUREIRO BARBOZA (OAB 142132/SP)
Processo 0008022-26.2014.8.26.0400 (processo principal 0001615-38.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Espécies
de Contratos - Francisco Jose das Neves - Sugartech Engenharia e Projetos Ltda - Francisco Jose das Neves - Fl. 210. Ciente.
Cumpra-se o determinando a fl. 207, aguardando provocação do interessado em arquivo. Intimem-se. - ADV: FRANCISCO
JOSE DAS NEVES (OAB 122257/SP), KARLA ALESSANDRA A BORGES SPOSITO (OAB 125047/SP), CYNTHIA MENEGOLI
CARLESSI (OAB 249576/SP), CASSIO ALESSANDRO SPOSITO (OAB 114384/SP)
Processo 0009817-38.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009817) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- Valdemar Miranda e outro - Reinaldo da Silva e outros - Agrício Siqueira de Azevedo e outro - MARCIO LUIZ DA SILVA e
outros - Providenciem, os autores, o recolhimento da taxa judiciária para expedição de carta de citação (AR, guia F.E.D.T.J,
código 120-1, valor R$22,70 para cada requerido a ser citado), informando inclusive qual o endereço em que deverá ser citada
a requerida Alessandra. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP), GUILHERME BERTOLINO
BRAIDO (OAB 205888/SP), EDSON PALHARES (OAB 140958/SP), ANDRE LUIS FURLAN SERRANO (OAB 270505/SP)
Processo 0016090-77.2005.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Erro Médico - Ademir Rodrigues dos Santos - - Silvana
Daiane Ruste - Santa Casa de Misericórdia de Cajobi - - Claudio Kubo - Vistas dos autos aos credores para: manifestarem-se,
em 5 dias, sobre documentos de fls. 751/774. - ADV: CLIMENE GIL RODRIGUES DE C CAMIOTO (OAB 68839/SP), ROSANA
FATIMA DE CASTRO (OAB 113389/SP), CASSIO ANTONIO CREPALDI (OAB 128792/SP), MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO
(OAB 182945/SP), MARCELO ROBERTO CAMPOS (OAB 235869/SP), MILTON ROBERTO CAMPOS (OAB 68860/SP)
Processo 3001180-13.2013.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Ademir Jose Mialichi Marcelo dos Santos Fujimura - Fl. 127. Defiro. Aguarde-se pelo prazo de 60 dias. Decorrido, certifique-se e dê-se nova vista ao
requerente, pelo prazo de dez (10) dias. No silêncio, intime-se o exeqüente pessoalmente, para promover o andamento regular
ao feito, no prazo de 48 horas. Intimem-se.- - NOTA DO CARTÓRIO: decorreu o prazo de sobrestamento requerido pelo autor. ADV: CATIA BARREIRA SENTINELLO (OAB 117753/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 0000064-57.2012.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Espólio de Jose Martins de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Carvalho - - Espólio de Olinda Rodrigues de Carvalho - Germano Martins - Vistos. 1. A parte vencida fica intimada, por meio
de seu Advogado, de que, no prazo de 15 dias contados da publicação desta decisão, deverá promover o pagamento do
valor de R$28.603,42 (vinte e oito mil, seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos), calculado em 09/12/2015, o qual
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. O prazo para eventual impugnação será contado a partir
da data do depósito, independentemente de nova intimação. Após, observe-se o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista
à parte vencedora pelo prazo de 05 dias que deverá apresentar o valor atualizado da dívida, nos moldes do artigo 475-B do
Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do referido Código; (b) Havendo depósito (ainda que
parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica desde já autorizada a expedição de mandado de
levantamento em favor da parte credora, sendo que esta deverá se manifestar em 05 dias, a contar da publicação para a retirada
do mandado, sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do cumprimento da obrigação. Deverá a secretaria judicial
observar o disposto no art.917 das NSCGJ, cadastrando no sistema a fase de cumprimento de sentença. 2. Oportunamente será
analisado o último item do pedido de fl.261. 3. Por fim, independentemente do prosseguimento da fase de execução, lembrese que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser protestada, sob a responsabilidade do credor, após o decurso do prazo
de 15 dias para pagamento espontâneo, bastando que a parte exequente apresente a competente certidão ao Tabelionato de
Protesto competente, nos termos do Art.104-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Prov. CG 13/2015 DJE
09/03/15, p.38); (b) não há custos para a efetivação do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser
incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção ao crédito); (d) a certidão específica para protesto deve ser requerida
diretamente no balcão da Secretaria Judicial, independentemente de petição nos autos, bastando que a parte apresente o
recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ, Código 202-0, atualmente no valor de R$19,40 pela primeira página e
mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que tais valores se referem a cada parte executada); (e) fica autorizada
a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação do protesto, com os acréscimos legais e abatimentos decorrentes
de eventuais pagamentos parciais. Int. - ADV: ELTON DA SILVA ALMEIDA (OAB 271721/SP), SINESIO ANTONIO MARSON
JUNIOR (OAB 116506/SP), FABIANO LAMANA (OAB 119924/SP)
Processo 0000599-59.2007.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Vistos. 1.
Considerando a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, que dá preferência ao dinheiro, entendo que
é o caso de ser realizada a penhora on-line. Assim, DETERMINO a solicitação de bloqueio, via sistema BACENJUD, de valores
existentes em contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s) Banco do Brasil S/A. 2. Aguardese, em cartório, por cinco dias; decorridos, tornem conclusos para verificação da confirmação da penhora. 3. A(s) parte(s)
exequente(s) deverá comprovar o recolhimento da taxa respectiva (GUIA FEDTJ cód. 434-1 R$12,20 para cada executado), no
prazo de 05 dias (prazo improrrogável). Caso não comprove, tornem conclusos para liberação de eventuais valores bloqueados.
4. Por se tratar de execução de verba sucumbencial, deverá a credora peticionar em nome próprio e não em nome da parte.
Int. - ADV: OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO (OAB 196717/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), VIVIANE
AGUERA DE FREITAS (OAB 231005/SP), RICARDO PEREIRA DA SILVA (OAB 238707/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB 178033/SP)
Processo 0000690-13.2011.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Marcelo Dulce Tizatto Lopez
- Juarez Mendes Melo, Nome de Fantasia Viação Paraúna - Nobre Seguradora do Brasil Sa - Vistos. Concedo novo prazo de
05(cinco) dias para que o patrono da parte exequente apresente o cálculo correto, nos termos fixados às fls.546/547 e 573,
observando ainda que já houve levantamento da quantia devida pela executada Nobre Seguradora do Brasil S/A. No mesmo
prazo, deverá se manifestar sobre a satisfação do crédito em relação à executada acima mencionada. Após, voltem conclusos.
Int. - ADV: RUBENS CAETANO VIEIRA (OAB 3831/GO), WAGNER LUIZ FARINI PIRONDI (OAB 105594/SP), EDSON RODRIGO
NEVES (OAB 235792/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), CELIO ALVES DO PRADO
(OAB 17409/GO)
Processo 0000737-79.2014.8.26.0400 - Inventário - Inventário e Partilha - SONIA MARIA MACIEL HERNANDEZ - Vistos.
Considerando que o herdeiro Valdir Hernandez não foi encontrado, apesar das pesquisas e diligências realizadas, e considerando
o disposto no artigo 999, §1º, do Código de Processo Civil, determino a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias. Int. ADV: DIRCEU RENATO SACCHETIN (OAB 39902/SP)
Processo 0000853-56.2012.8.26.0400 (400.01.2012.000853) - Prestação de Contas - Exigidas - Usufruto e Administração
dos Bens de Filhos Menores - V.I.G. - M.G.F. - Ante o exposto, considerando que não estavam presentes os requisitos de
admissibilidade do recurso de fls.443/445 (omissão, contradição e/ou obscuridade), NÃO CONHEÇO dos embargos. Em relação
aos embargos de fls.440/441, CONHEÇO dos embargos e os ACOLHO, nos moldes acima expostos, e o faço para determinar o
imediato levantamento da quantia de fls.415 em favor da parte VICTÓRIA. No mais mantenho a sentença anterior. Retifique-se
o registro da sentença, anotando-se. Considerando que o mandado de levantamento judicial deve ser expedido imediatamente
após decisões desta natureza, ficando à disposição da parte interessada, com a publicação desta decisão no DJE fica a parte
interessada intimada para comparecer em cartório (frise-se: após a publicação desta decisão no DJE) e retirar o mandado de
levantamento judicial, sob pena de seu cancelamento. Int. - ADV: RICARDO MARTINEZ (OAB 149028/SP), CARLOS SIMÃO
NIMER (OAB 104052/SP), MIRELA SECHIERI COSTA N CARVALHO (OAB 120241/SP)
Processo 0001002-81.2014.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - JULIO WALTERS - ROGERIO
FRANCISCO DE OLIVEIRA - - SARA CRISTINA DE SOUZA - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço
da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para: (x) Fica a parte interessada intimada de que foi expedido o documento
(certidões para fins de protesto), que está assinado digitalmente. Assim, a parte interessada deverá providenciar a sua impressão
e comprovar nos autos o protocolo de entrega no órgão destinatário, no prazo de 10(dez) dias. Poderá, alternativamente, a parte
interessada comparecer na Secretaria Judicial para retirada do documento. - ADV: RODRIGO BIAGIONI (OAB 209989/SP),
LAERTE FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 96727/SP), ANGELICA DE CASTRO (OAB 220077/SP)
Processo 0001054-14.2013.8.26.0400 (040.02.0130.001054) - Procedimento Ordinário - Servidão Administrativa - Usina
Vertente Ltda - Vistos. Defiro a suspensão do presente feito conforme requerido pela parte autora, até o dia 01/03/2015, visando
aguardar o resultado das cartas precatórias expedidas nos autos de nº 0001053-29.2013.8.26.0400 que tramitam nesta Vara.
Decorrido o prazo acima fixado, deverá a parte autora se manifestar, em 05(cinco) dias, independentemente de nova intimação,
dando regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Int. - ADV: RICARDO LEMOS PRADO
DE CARVALHO (OAB 257793/SP), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO (OAB 192989/SP), LUCIANA MOGENTALE
ORMELEZE PRADO DE CARVALHO (OAB 161332/SP)
Processo 0001197-96.1996.8.26.0400 (400.01.1996.001197) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil S A - Vistos. Conforme já constei na decisão de fl.149, a parte exequente vem tumultuando o andamento destes
autos. Pela derradeira vez, concedo novo prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte exequente dê integral atendimento aos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ítens 3 e 4 da decisão de fl.157/v., sob pena de autorizar o levantamento, em favor do(s) executado(s), das quantias bloqueadas
(fls.161/163). Int. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/
SP)
Processo 0001356-09.2014.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luis Felipe
Grecco Zanotti - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - Vistos. Trata-se de ação judicial em que houve condenação em quantia certa.
Houve expedição de mandados de levantamento judicial da quantia cobrada nos presentes autos. É o relatório do essencial.
FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando o cumprimento dos mandados de levantamento judicial (fls.186 e 187), considerando
que a parte credora, devidamente intimada a se manifestar sobre a satisfação do crédito manteve-se inerte, o que faz presumir
que o(s) crédito(s) foi(ram) integralmente satisfeito(s), DECLARO extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso I,
do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se; PREPARO DA APELAÇÃO E DO RECURSO
ADESIVO - Ao Estado: valor singelo R$106,25; Ao Estado: valor corrigido R$*(Guia Dare - Código 230-6); Ao F.E.D.T.J.: Porte de
remessa e do retorno dos autos R$32,70 (01) volume(s) (Guia F.E.D.T.J - Código 110-4). - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES
PIRES (OAB 131600/SP), SOFIA MACHADO REZENDE (OAB 215432/SP), RICARDO JOSE GISOLDI (OAB 220434/SP)
Processo 0001472-98.2003.8.26.0400 (400.01.2003.001472) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DE OLIMPIA - Vistos. Por meio de acesso eletrônico ao “site”
da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo-ARISP, deverá a secretaria judicial solicitar a certidão do imóvel
matriculado sob o nº 23.000 do CRI local, independentemente do pagamento de emolumentos, por se tratar de interesse da
Massa Falida da Cooperativa de Crédito Popular de Olímpia Ltda., juntando-se aos autos cópia do acesso. Com a juntada da
certidão, abra-se vista à parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias. Int. - ADV: MAURÍCIO SURIANO (OAB 190293/
SP), FELIPE BARBI SCAVAZZINI (OAB 314496/SP), BRUNA MINARI DOMINGUES DA SILVA (OAB 323310/SP), WILQUEM
MANOEL NEVES FILHO (OAB 145310/SP)
Processo 0001472-98.2003.8.26.0400 (400.01.2003.001472) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários MASSA FALIDA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DE OLIMPIA - Silvio Miguel Gomes - - Luiz Roberto Passi Jaqueline Nogueira Pinto - 1. Trata-se de pedido de reconhecimento de fraude à execução. Nesse sentido: “Caracterizada a
fraude à execução, deve o juiz, ex officio ou a requerimento da parte, reconhecê-la e, dando-lhe o regime da ineficácia (CPC 592
V), determinar que se faça a penhora sobre o bem de posso ou propriedade de terceiro. A parte pode requerer essa providência
mediante petição simples” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed.,
RT, São Paulo, 2006, p. 850). Ressalte-se que são requisitos da fraude à execução: (a) alienação ou oneração de bens; (b)
fluência de demanda que possa levar o alienante à insolvência. É o que dispõe o artigo 593, do Código de Processo Civil:
“Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: ... II quando, ao tempo da alienação ou oneração,
corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência”. Comentando essa regra, ALCIDES DE MENDONÇA LIMA
sustenta que “Sempre, pois, que o devedor procura desfazer-se de seu patrimônio ou desfalcá-lo, a ponto de não mais suportar
os encargos de suas obrigações, o exercício de seu direito está lesando o direito de terceiro, ou seja, o credor. O direito de
proprietário, portanto, somente não tem limite enquanto não esbarra no direito alheio; se isso acontece, o proprietário, a pretexto
de exercer um direito, está praticando ato ilícito” (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. VI/492, tomo II). Para
LIEBMAN: “A fraude à execução toma aspectos mais graves quando praticadas depois de iniciado o processo condenatório
contra o devedor. Por isso, ainda mais eficaz se torna a reação de ordem jurídica contra o ato fraudulento, pois, embora válido
o ato alientário, não pode subtrair os bens à responsabilidade executória. A intenção fraudulenta está ‘in re ipsa’ e a ordem
jurídica não pode permitir que, enquanto pende o processo, o réu altere sua posição patriminial, dificultando a realização da
função jurisdicional” (Processo de Execução, pág. 145, n. 45). Segundo a redação da norma processual, basta o ajuizamento
da ação para que a alienação posterior seja tida como em fraude à execução. O sistema processual em vigor não mais exige,
como o anterior, a citação do réu para a instauração da instância. Com o simples despacho inicial considera-se proposta a ação
(nota de rodapé n. 12 ao artigo 593, Theotônio Negrão, ‘Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor’, 22ª ed.,
pág. 391). De fato, o artigo 263, do Código de Processo Civil, considera proposta a ação assim que distribuída a petição inicial
onde houver mais de uma vara. Nesse sentido, há orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Fraude de execução.
Indispensabilidade de que tenha havido a citação. Não necessariamente, entretanto, para o processo de execução. Basta
que se tenha verificado em processo de conhecimento, de que possa resultar condenação” (Colenda Terceira Turma, REsp
74.222-RS, Relator o Exmo. Sr. Ministro EDUARDO RIBEIRO, j. 14.5.96, não conheceram, v.u., DJU 10.6.96, p. 20.323). Ainda:
“Fraude de execução. Pode ocorrer se a alienação é efetuada após a citação para o processo de conhecimento. Não se faz
indispensável que já se tenha instaurado execução” (Colenda Terceira Turma, Ag. 11.981-RJ-AgRg, Relator o Exmo. Sr. Ministro
EDUARDO RIBEIRO, j. 10.9.91, negaram provimento, v.u., DJU 23.9.91, p. 13.084) (cf. Theotonio Negrão, in ob. cit., nota 30
ao art. 593, p. 646). No caso concreto, a ação foi ajuizada no dia 10/01/2003, sendo que a alienação do imóvel pertencente ao
executado LUIZ (matricula de nº 23.000) foi realizada no dia 20/02/2013, conforme comprova o documento de fls.159, restando
configurado, assim, o ato de “fraude à execução”. No que tange à caracterização da “boa-fé” ou da “má-fé”, apesar de ter
“justificado” a sua propriedade, alegando que adquiriu o bem do executado LUIZ de “boa-fé”, sendo que inclusive se tratava
de “bem de família” (fls.145/150), entendo que tal fato não isenta a terceira interessada JAQUELINE de tomar as cautelas
cabíveis, ou seja, deveria ter realizado consulta sobre os antigos proprietários (executado LUIZ e sua esposa) do bem, pelo
prazo máximo de prescrição aplicável ao caso concreto. Nesse contexto, nos termos da Súmula 375, do Superior Tribunal de
Justiça, fica evidente que a terceira não está de “boa-fé”. Frise-se, ainda, que a terceira JAQUELINE não pode em nome próprio
alegar que o bem era “bem de família” enquanto era da propriedade de outro, valendo destacar que, se a parte vendeu o bem,
evidentemente tal bem não era necessário para resguardar a dignidade da família (motivo pelo qual há tal proteção legal). Ante
o exposto, declaro a compra e venda do imóvel descrito a fls.159 ineficaz por ter sido o negócio jurídico realizado em fraude à
execução, nos termos do inciso II, artigo 593, do Código de Processo Civil, determinando, em consequência, que seja realizada
a penhora sobre a parte que o executado LUIZ tinha no referido bem. 2. Nesse contexto, considerando que foi apresentada
certidão da matrícula do imóvel (fls.159), DECLARO-O PENHORADO (penhora limitada à fração ideal da parte executada,
conforme exposto acima). Expeça-se termo. Com a expedição, providencie a secretaria judicial a averbação da penhora, junto
à respectiva matrícula, por meio de acesso eletrônico ao “site” da Associação dos Registradores Imobiliários de São PauloARISP, independentemente do pagamento de emolumentos, por se tratar parte beneficiária da Justiça Gratuita. Junte-se aos
autos a certidão para averbação de penhora emitida pelo sistema informatizado e aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Após decorrido o referido prazo, deverá a Secretaria Judicial acessar novamente o “site” acima referido, visando constatar se a
solicitação foi cumprida pelo Oficial Registrador, devendo, em caso positivo, ser providenciada a impressão da(s) certidão(ões)
da(s) matrícula(s) imobiliária(s) contendo a(s) averbação(ões) da(s) penhora(s) efetivada(s) nos autos. 3. Além disso, após a
averbação, fica determinada a expedição de mandado para que o Senhor Oficial de Justiça proceda à avaliação do bem. 4. Fica
desde já determinada a intimação pessoal do cônjuge, condômino(s), do senhorio direto, do credor com garantia real ou com
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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penhora averbada. Int. - ADV: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (OAB 145310/SP), MAURÍCIO SURIANO (OAB 190293/SP),
FELIPE BARBI SCAVAZZINI (OAB 314496/SP), BRUNA MINARI DOMINGUES DA SILVA (OAB 323310/SP)
Processo 0001485-05.2000.8.26.0400 (400.01.2000.001485) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória Banco Abn Amro S A - - ‘FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PGC-BRASIL
MULTICARTEIRA - Vistos. Providencie a Secretaria Judicial a averbação da(s) penhora(s) do(s) imóvel(is) pertencente(s)
ao(s) executado(s), por meio de acesso eletrônico ao “site” da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo-ARISP,
conforme disciplinado no artigo 659, § 6º, do Código de Processo Civil. Posteriormente, será intimado(a) o(a) credor(a) para
providenciar a averbação junto à matrícula imobiliária respectiva, mediante o recolhimento das custas necessárias. Após, deverá
o(a) exequente juntar aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel contendo a averbação da penhora efetivada nestes
autos, manifestando-se se tem interesse na adjudicação do bem penhorado, considerando o que vem disposto no artigo 685-A
e seguintes do Código de Processo Civil. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), FERNANDO
ANTÔNIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 0001686-06.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Guarda - P.A.P. - - D.P.P. - A.P.P. - Certifico e dou fé que
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195
e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para: (x)comparecer em cartório
munido de documentos pessoais no horário de expediente das 12h30min às 19h00min para assinar o termo de guarda definitivo
expedido. - ADV: ANDERSON FERREIRA BRAGA (OAB 225177/SP), MICHELLA GRACY DIELLO (OAB 219608/SP), GIOVANNI
CLAUZZIO DIELLO (OAB 336746/SP)
Processo 0001736-32.2014.8.26.0400 (apensado ao processo 0005905-33.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - R.B.P. - A.A.S. - Vistos. Trata-se de procedimento executivo. Devidamente intimada
a se manifestar nos termos do item 3 da decisão de fl.98, a parte exequente manteve-se inerte. É o relatório do essencial.
FUNDAMENTO E DECIDO. 1. Em primeiro lugar, constato que diversas medidas já foram tomadas em busca de bens da(s)
parte(s) executada(s): (a) diligência de oficial de justiça (fls.34/36); (b) ativos financeiros - BACENJUD (fls.59//v.); (c) Busca
por veículos RENAJUD (fls.60); (d) declaração de imposto de renda INFOJUD (fls.61/62); (e) Busca por imóveis sistema ARISP
(fls.99/100). 2. Constato, também, que, apesar de realizadas todas essas medidas, não houve integral satisfação do crédito.
Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art.791.Suspende-se a execução:
... III-quando o devedor não possuir bens penhoráveis”. Vale lembrar o ensinamento de ARAKEN DE ASSIS que acrescenta:
“... Além da falta pura e simples de bens penhoráveis, a insuficiência deles provoca idêntica consequência (art. 659, § 2º)...”
(Manuel da Execução, 11ª edição revista, ampliada e atualizada com a Reforma Processual 2006/2007, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2007, p. 462.). 3. Considerando a situação processual, os autos deverão aguardar provocação da
parte interessada no arquivo. Frise-se que não se trata de extinção da execução e que não há que se falar em prescrição
intercorrente, pois bastará que a parte interessada, no futuro, indique outros bens penhoráveis, quando então os autos serão
desarquivados e o procedimento será retomado. Nesse sentido: “... Art. 791: 6. Execução de título extrajudicial. Prescrição
intercorrente. A Corte assentou na sua jurisprudência que a prescrição intercorrente não ocorre quando suspensa a execução, a
requerimento do credor, pela inexistência de bens penhoráveis (STJ-3ª T., REsp 261.604, Min. Menezes Direito, j. 22.5.01, DJU
13.8.01). Estando suspensa a execução, em razão de ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda
que se trate de prescrição intercorrente(STJ-4ª T, REsp 280.873, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 22.3.01, DJU 28.5.01). No mesmo
sentido: JTJ 350/26 (Al 7.357.112-1)...” (THEOTONIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
43ª edição atualizada e reformulada, Editora Saraiva, São Paulo, 2011, p. 908.). No mesmo sentido: “... 2. Inexistência de bens
penhoráveis e prescrição intercorrente: Execução. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Demanda paralisada em decorrência
da inexistência de bens passíveis de penhora. Hipótese em que há, simplesmente, a suspensão da ação executiva. Inteligência
do art. 791, III, do CPC (RT 800/276)...” (ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO, Código de Processo Civil Interpretado e
Anotado,4ª edição, Editora Manole Ltda, Barueri-SP, 2012, p. 1443.). Cito, por fim, jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo: “...tendo em vista que ao longo da suspensão do processo não corre prazo prescricional, uma vez
sendo localizados bens passíveis de penhora em nome dos agravados, a execução retomará o seu curso. Assim sendo, os autos
da execução devem ser remetidos ao arquivo provisório....” (TJSP, Rel. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j.17/04/13,
agravo de instrumento 0002637-70.2013.8.26.0000). 4. Ante o exposto, com fundamento no artigo 791, inciso III, do Código de
Processo Civil, SUSPENDO a execução. Observe-se o determinado acima. 5. Por fim, independentemente do arquivamento,
lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser protestada, sob a responsabilidade do credor, bastando que a
parte exequente apresente a competente certidão ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do Art.104-A das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Prov. CG 13/2015 DJE 09/03/15, p.38); (b) não há custos para a efetivação
do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de
proteção ao crédito); (d) a certidão específica para protesto deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial,
independentemente de petição nos autos, bastando que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ,
Código 202-0, no valor de R$19,40 pela primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que tais valores
se referem a cada parte executada); (e) fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação do protesto,
com os acréscimos legais e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais. Int. - ADV: JULIANA CRISTINA DUTRA
(OAB 367212/SP), MIRELA SECHIERI COSTA N CARVALHO (OAB 120241/SP), FLORENCIO DUTRA (OAB 99127/SP)
Processo 0002272-43.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Flavia Canevaroli
- Ante o exposto, embasando nas provas colhidas nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e o faço
para condenar o INSS a pagar o benefício auxílio-acidente à parte autora, a ser calculado nos moldes do §1º, do artigo 86
da Lei 8.213/91, devendo ser pago o benefício a partir 21/03/2014. As prestações vencidas deverão ser corrigidas desde os
respectivos vencimentos, lembrando que a atualização monetária segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança é incapaz de preservar o valor real do crédito do cidadão (STF, ADI’s 4357 e 4425), razão pela qual deve ser aplicada
de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em relação aos juros moratórios, que
são devidos desde a citação, aplica-se o índice de 0,5% ao mês (Art.1º-F, da Lei 9.494/97, redação original - STF, RE 453.740).
A parte requerida é isenta de custas, nos termos do artigo 6º da Lei Estadual 11.608/03 (“A União, o Estado, o Município e
respectivasautarquias e fundações, assim como o Ministério Público estãoisentos da taxa judiciária”). Todavia, deverá restituir
à parte vencedora eventuais despesas processuais desembolsadas. Em consequência, condeno a parte requerida a pagar
honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$2.000,00, nos termos do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil,
atualizados, a partir desta data, de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (STF,
ADI’s 4357 e 4425), sendo que os juros moratórios, na ordem 0,5% ao mês, somente são cabíveis se a verba honorária não for
paga no prazo estipulado para o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme o caso. Sentença que
não se sujeita ao reexame necessário, conforme dispõe o §2º do art. 475 do Código de Processo Civil. Concedo a antecipação da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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tutela para efeitos do pagamento das parcelas futuras, devendo o INSS imediatamente implantar o benefício em favor da parte
autora. Atento aos termos do art. 461, §§ 3º e 4º, do CPC, antecipo os efeitos da tutela pretendida, determinando que o INSS
implante, no prazo de 45 dias, o pagamento da prestação mensal referente ao benefício. Comino, em caso de descumprimento,
multa diária no importe de R$100,00 (cem reais) que serão revertidos em favor da parte autora. Oficie-se, em cumprimento ao
disposto na súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe,
arquivem-se. Requisite-se o pagamento dos honorários periciais. - ADV: SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB 119119/SP)
Processo 0002414-33.2003.8.26.0400 (400.01.2003.002414) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Joao
de Souza - Vistos. 1. Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pela(s) parte autora(s) no(s) efeito(s) devolutivo e
suspensivo. 2. Fica(m) a(s) parte(s) recorrida(s) intimada(s) a apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, contado da
publicação desta decisão. 3. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as
homenagens deste Juízo. Int. - ADV: MARCIA REGINA ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP)
Processo 0002533-81.2009.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Roberto Martinussi - Banco do Brasil Sa - Vistos.
1. Após outro acesso ao sistema BACENJUD, conforme formulário anexo, foi constatada a existência de bloqueio no montante
de R$3.504,08, na(s) conta(s) bancária(s) em nome da parte executada. Considerando que recentemente (15/12/15) a parte
executada depositou voluntariamente R$3.276,72(fls.169/171 ). Declaro penhorada a quantia de R$227,36, independentemente
da lavratura de termo, desbloqueando o que sobejar. 2. Aguarde-se o prazo de 15 dias. Além disso, fica DETERMINADA, pelo
sistema BACENJUD, a imediata transferência do numerário para conta judicial da agência local do Banco do Brasil S/A. Int. ADV: JOSE ROBERTO CALHADO CANTERO (OAB 119389/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0002775-79.2005.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Antonio Delomodarme - Willian A Zanolli - Vistos. 1.
Considerando a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, que dá preferência ao dinheiro, entendo que
é o caso de ser realizada a penhora on-line. Assim, DETERMINO a solicitação de bloqueio, via sistema BACENJUD, de valores
existentes em contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s) Willian A. Zanolli. 2. Aguardese, em cartório, por cinco dias; decorridos, tornem conclusos para verificação da confirmação da penhora. 3. A(s) parte(s)
exequente(s) deverá comprovar o recolhimento da taxa respectiva (GUIA FEDTJ cód. 434-1 R$12,20 para cada executado), no
prazo de 05 dias (prazo improrrogável). Caso não comprove, tornem conclusos para liberação de eventuais valores bloqueados.
4. Se infrutífero o bloqueio, serão analisados os demais pedidos formulados à fl.264. Int. - ADV: MARCIO EUGENIO DINIZ (OAB
130278/SP), OSCAR ALBERGARIA PRADO (OAB 126309/SP)
Processo 0002858-46.2015.8.26.0400 (apensado ao processo 0001736-32.2014.8.26) (processo principal 000173632.2014.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - A.A.S. - R.B.P. - Vistos. Em face do trânsito em julgado de fl.53v.,
arquivem-se os presentes autos de “Impugnação ao Cumprimento de Sentença”, observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV:
MIRELA SECHIERI COSTA N CARVALHO (OAB 120241/SP), FLORENCIO DUTRA (OAB 99127/SP)
Processo 0003763-85.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Concessão - ANTONIO BITENCOURT - Ante o exposto,
embasando nas provas colhidas nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, confirmando a liminar, e o faço
para condenar o INSS a pagar o benefício auxílio-acidente à parte autora, a ser calculado nos moldes do §1º, do artigo 86
da Lei 8.213/91, devendo ser pago o benefício a partir 05/03/2014. As prestações vencidas deverão ser corrigidas desde os
respectivos vencimentos, lembrando que a atualização monetária segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança é incapaz de preservar o valor real do crédito do cidadão (STF, ADI’s 4357 e 4425), razão pela qual deve ser aplicada
de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em relação aos juros moratórios, que
são devidos desde a citação, aplica-se o índice de 0,5% ao mês (Art.1º-F, da Lei 9.494/97, redação original - STF, RE 453.740).
A parte requerida é isenta de custas, nos termos do artigo 6º da Lei Estadual 11.608/03 (“A União, o Estado, o Município e
respectivasautarquias e fundações, assim como o Ministério Público estãoisentos da taxa judiciária”). Todavia, deverá restituir
à parte vencedora eventuais despesas processuais desembolsadas. Em consequência, condeno a parte requerida a pagar
honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$2.000,00, nos termos do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil,
atualizados, a partir desta data, de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (STF,
ADI’s 4357 e 4425), sendo que os juros moratórios, na ordem 0,5% ao mês, somente são cabíveis se a verba honorária não for
paga no prazo estipulado para o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme o caso. Sentença que
não se sujeita ao reexame necessário, conforme dispõe o §2º do art. 475 do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após as cautelas
de praxe, arquivem-se. Requisite-se o pagamento dos honorários periciais. - ADV: OSCAR ALBERGARIA PRADO (OAB 126309/
SP)
Processo 0003866-05.2008.8.26.0400 (400.01.2008.003866) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Carlos Cesar Zuliani e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162,
§4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam
a(s) parte(s) autor(as): manifestar-se, em 05 dias, considerando o resultado negativo das hastas públicas. - ADV: RODRIGO
CARLOS AURELIANO (OAB 189676/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0003965-62.2014.8.26.0400 - Interdição - Tutela e Curatela - A.N. - M.A.N. - Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, ficando revogada
a curatela provisória. Descabidas custas ante a gratuidade. Nos termos do convênio DPE/OAB, com o trânsito em julgado,
expeça-se certidão em favor do Advogado nomeado. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV: DUCINEIA MARIA
DE LIMA KOVACIC (OAB 318571/SP), LUIZ GUSTAVO MARTIN LOMBA (OAB 148895/SP)
Processo 0004014-89.2003.8.26.0400 (400.01.2003.004014) - Execução de Título Extrajudicial - Francisco Montini Alexandre Martins Moreira e outro - Vistos. 1. Considerando a existência de bloqueio efetuado por meio de acesso ao sistema
BACENJUD pendente de transferência desde 22/11/2010 (fls.165/166), considerando o teor do ofício encaminhado pela
Caixa Econômica Federal, esclarecendo que tal bloqueio está impedindo o ajustamento da conta à rotina contábil, bem como
sujeitando-a à cobrança de juros e tarifas (fl.190), e ainda considerando que se trata de valor irrisório (R$0,71), entendo que
deva ser desbloqueado. 2. Todavia, considerando o disposto no §2º, do art.659, do Código de Processo Civil (“§ 2º - Não se
levará a efeito a penhora, quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo
pagamento das custas da execução”), considerando o pequeno valor bloqueado, a penhora não pode ser levada a efeito, razão
pela qual fica DETERMINADO o desbloqueio da quantia pelo sistema BACENJUD. 3. Após, retornem os autos imediatamente
ao arquivo. 4. Por fim, independentemente do prosseguimento da fase de execução, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste
processo pode ser protestada, sob a responsabilidade do credor, bastando que a parte exequente apresente o documento
representativo da dívida e/ou a competente certidão deste processo ao Tabelionato de Protesto competente, nos mesmos termos
do Art.615-A do Código de Processo Civil (Comunicado CG 251/15 - DJE de 04/03/15) ; (b) não há custos para a efetivação do
protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ao crédito); (d) a certidão deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial, independentemente de petição nos
autos, bastando que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ, Código 202-0, atualmente no valor
de R$19,40 pela primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que tais valores se referem a cada parte
executada); (e) fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação do protesto, com os acréscimos legais
e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais. Int. - ADV: MARIO FRANCISCO MONTINI (OAB 147615/SP),
FERNANDA GONSALLES RIZZATI CAPUTO (OAB 231310/SP), ANDREI RAIA FERRANTI (OAB 164113/SP)
Processo 0004708-72.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Concessão - Pedro Donizeti Leitão de Oliveira - Ante
o exposto, sem resolução do mérito, nos termos no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o
processo. Em consequência, deverá(ão) a(s) parte(s) requerente(s) arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com
incidência de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir de cada desembolso, além de juros legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Também condeno a(s) parte(s)
requerente(s) a pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$1.000,00, nos termos do artigo 20, §4º do
Código de Processo Civil, incidindo correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Ressalvados os benefícios
da justiça gratuita que se aplicam no caso concreto apenas para a(s) parte(s) autora(s). Com fundamento no artigo 17 do
Código de Processo Civil (Reputa-se litigante de má-fé aquele que: “...III usar do processo para conseguir objetivo ilegal;... V
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI provocar incidentes manifestamente infundados...”),
considerando que a parte autora já recebia o benefício quando ajuizou a ação, benefício que foi concedido administrativamente
pela Previdência Social, aplico as penalidades previstas no Art.18 do CPC (multa de 1% e indenização) no valor total de
R$1.500,00, que será revertido em favor da parte requerida, incidindo correção monetária de acordo com a tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado. Tal valor foi fixado em razão da previsão dos artigos 18, caput e §2º, e 20, §4º, ambos do Código de Processo Civil.
Não há que se falar em benefícios da justiça gratuita na condenação em litigância de má-fé. A parte vencida fica intimada, por
meio de seu Advogado, de que, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
deverá comprovar o cumprimento da obrigação (multa e indenização por litigância de má-fé - devidamente atualizado até a
data do efetivo pagamento). O prazo para eventual impugnação será contado a partir da data do depósito, independentemente
de nova intimação. Após, observe-se o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista à parte vencedora pelo prazo de 05 dias que
deverá apresentar o valor atualizado da dívida, nos moldes do artigo 475-B do Código de Processo Civil, e já com a incidência
da multa do artigo 475-J do referido Código; (b) Havendo depósito (ainda que parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem
apresentação de impugnação, fica desde já autorizada a expedição de mandado de levantamento em favor da parte credora,
sendo que esta deverá se manifestar em 05 dias, a contar da publicação para a retirada do mandado, sobre a satisfação do
crédito, sob pena de presunção do cumprimento da obrigação. Deverá a secretaria judicial observar o disposto no art.917 das
NSCGJ, cadastrando no sistema a fase de cumprimento de sentença. Por fim, independentemente do prosseguimento da fase
de execução, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser protestada, sob a responsabilidade do credor, após
o decurso do prazo de 15 dias para pagamento espontâneo, bastando que a parte exequente apresente a competente certidão
ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do Art.104-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
(Prov. CG 13/2015 DJE 09/03/15, p.38); (b) não há custos para a efetivação do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do
devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção ao crédito); (d) a certidão específica para
protesto deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial, independentemente de petição nos autos, bastando
que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ, Código 202-0, atualmente no valor de R$19,40 pela
primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que tais valores se referem a cada parte executada); (e)
fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação do protesto, com os acréscimos legais e abatimentos
decorrentes de eventuais pagamentos parciais. Int. Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, conforme dispõe o §2º
do art. 475 do CPC. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)
Processo 0004973-40.2015.8.26.0400 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001162-36.2015.8.26.0412 - Vara Unica) Servimed Comercial Ltda - Vistos. Intimada a recolher a taxa judiciária e GRD para cumprimento da carta precatória, sob pena
de devolução sem cumprimento, a parte exequente requereu dilação de prazo por cinco dias. Tendo decorrido prazo superior ao
solicitado, sem comprovação do recolhimento até a presente data, determino a imediata devolução da carta precatória ao Juízo
Deprecante, com as nossas homenagens, observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: LUÍS EDUARDO FOGOLIN PASSOS
(OAB 190991/SP)
Processo 0004974-93.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004974) - Execução de Alimentos - Alimentos - D.C.S.S. e outro M.C.S. - Vistos. 1. Após outro acesso ao sistema BACENJUD, conforme formulário anexo, constatei a inexistência de valores
bloqueados. 2. Na tentativa de localização de bens do devedor foi acessado os sistemas: a) INFOJUD - e verificado que não
consta declaração entregue para NI e Exercícios informados e b) RENAJUD - a pesquisa não retornou resultados. Junte-se
aos autos as pesquisas. 3. Através do acesso eletrônico ao “site” da Associação dos Registradores Imobiliários de São PauloARISP, visando solicitar certidão da matrícula de eventual imóvel registrado em nome do executado, independentemente do
pagamento de emolumentos, por ser tratar de beneficiário da justiça gratuita, foi obtida a informação de que não consta imóvel
registrado em nome do devedor. 4. No mais, encaminhe a Secretaria judicial à decisão-ofício de fls.121/v. a Caixa Econômica
Federal e aguarde-se a resposta. Int. - ADV: ALESSANDRO MONTANHANI (OAB 269336/SP), THIAGO DE OLIVEIRA ASSIS
(OAB 312442/SP)
Processo 0005398-04.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCELO BORGES
ALVES FILHO - ESPÓLIO DE TARLEI SILVA - - FABRICIA GARCIA OLIVEIRA SILVA - - HDI SEGUROS S/A - Vistos. 1. Ciente
da interposição do agravo contra a decisão de fls.396/399, na forma retida, pela requerida HDI Seguros S/A. (fls.426/435). 2.
Com a publicação deste despacho, a parte agravada fica intimada a se manifestar, no prazo de 10 dias (Art.522, §2º, do CPC).
Após, tornem conclusos. Int. - ADV: ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA BARBOSA
(OAB 321067/SP), DIEGO AUGUSTO CATANIO DE SOUZA (OAB 297138/SP), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB
133065/SP)
Processo 0005905-33.2012.8.26.0400 (400.01.2012.005905) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.B.P.S. - A.A.S. - Vistos.
Em razão do cumprimento de sentença se encontrar tramitando em apenso (Proc.0001736-32.2014.8.26.0400), determino
o arquivamento dos presentes autos, observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: FLORENCIO DUTRA (OAB 99127/SP),
SULLIANY CAZOTTO (OAB 219646/SP)
Processo 0006056-77.2004.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Dissolução - R.V.M.P. - P.A.P. - Vistos. 1. Considerando
que foi realizada a avaliação do bem (fl.226) e que não houve impugnação, HOMOLOGO o valor apurado. 2. Considerando o
que vem disposto no artigo 685-A do Código de Processo Civil, defiro o pedido de ADJUDICAÇÃO do bem penhorado (parte
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ideal de 50% do imóvel matriculado sob nº4.775 do CRI local) à exeqüente pelo valor da avaliação, ou seja, R$100.000,00 (cem
mil reais). Com a publicação desta decisão no DJE fica a parte exequente intimada para comparecer em cartório para a lavratura
do respectivo auto de adjudicação, podendo se fazer representar por seu patrono com atuação nos autos. Em seguida, deverá
a credora apresentar demonstrativo atualizado débito com o abatimento do valor da parte ideal adjudicada. 3. Sem prejuízo do
determinado, considerando que o valor do débito é superior ao valor do bem adjudicado, deverá a secretaria judicial acessar os
sistemas RENAJUD e INFOJUD, para consulta de veículos e obtenção de declaração de imposto de renda, respectivamente,
situação em que as informações do RENAJUD deverão ser disponibilizadas nos autos, abrindo-se vista para a parte exequente
requerer o que de direito (indicando bens à penhora ou requerer a suspensão da execução até que encontre outros bens,
conforme o caso), sendo que a inércia acarretará o arquivamento provisório da execução. Disponibilizadas as declarações de
imposto de renda, a Secretaria Judicial deverá intimar as partes para se manifestar, nos termos do Art.1263, inciso I, das Normas
de Serviço da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça. Int. - ADV: SERGIO ANTONIO MAZITELI JUNIOR (OAB 268158/SP),
FERNANDO HENRIQUE CORREA CASTILHO (OAB 264189/SP), EDUARDO SANTIN ZANOLA (OAB 220094/SP), ROBERTO
CARLOS CARON (OAB 102838/SP)
Processo 0006374-11.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Otavio Henrique Ferreira Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação. Por consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
consequência, deverá(ão) a(s) parte(s) requerente(s) arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de
correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de cada
desembolso, além de juros legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Também condeno a(s) parte(s) requerente(s) a
pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$1.000,00, nos termos do artigo 20, §4º do Código de Processo
Civil, incidindo correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir
desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Ressalvados os benefícios da justiça gratuita que
se aplicam no caso concreto apenas para a(s) parte(s) autora(s). Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, conforme
dispõe o §2º do art. 475 do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV: LEONARDO
ROSSI GONCALVES DE MATTOS (OAB 215350/SP)
Processo 0006931-66.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006931) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios
- Sergio Roldan Calazans - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de
Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para: (x) considerando que houve o trânsito em julgado, os autos
serão encaminhados ao arquivo, no prazo de 05 dias, na inércia da parte interessada. - ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB
219355/SP), CARLA PITTELLI PASCHOAL (OAB 227857/SP)
Processo 0006987-41.2008.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Jane Saldanha Diniz - - Espolio de Osmar Pereira
da Silva Rep Inventarainte Jane Saldanha Diniz - Companhia Palista de Força e Luz Cpfl - Vistos. Trata-se de ação judicial
em que houve condenação em quantia certa. Houve expedição de mandados de levantamento judicial da quantia cobrada
nos presentes autos. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a efetivação do depósito judicial
sem impugnação pela parte executada, considerando que a parte credora intimada a se manifestar sobre a satisfação do
crédito manteve-se inerte (fl.349), considerando que o valor depositado corresponde à quantia cobrada, o que faz presumir
que o(s) crédito(s) foi(ram) integralmente satisfeito(s), DECLARO extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso
I, do Código de Processo Civil. Considerando que os mandados de levantamento judicial já se encontram à disposição da
parte credora desde 08/10/2015, devidamente intimada a retira-los (fl.348), fica novamente, com a publicação desta decisão no
DJE, a parte interessada intimada para comparecer em cartório e retirar os mandados de levantamento judicial, sob pena de
seus cancelamentos. P.R.I.C. Arquivem-se os autos logo após o recebimento de informação do Banco sobre cumprimento dos
referidos mandados de levantamento. Os autos também deverão ser arquivados nos casos de cancelamento de mandados de
levantamento por inércia da parte interessada; PREPARO DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO - Ao Estado: valor singelo
R$595,60; Ao Estado: valor corrigido R$942,34(Guia Dare - Código 230-6); Ao F.E.D.T.J.: Porte de remessa e do retorno dos
autos R$64,40 (02) volume(s) (Guia F.E.D.T.J - Código 110-4). - ADV: DANIELA QUEILA DOS SANTOS BORNIN (OAB 224866/
SP), ANGELO JOSE SOARES (OAB 91774/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)
Processo 0007091-57.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007091) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Jose Vanderlucio
da Costa - Jose Marques da Costa e outro - Maria Elvina de Carvalho e outros - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório
abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de
Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para: (x) comparecer em cartório munido de documentos pessoais
no horário de expediente das 12h30min às 19h00min para assinar o termo de renúncia expedido. - ADV: EVELINE VEBER
TOZO (OAB 317812/SP), ELIZELTON REIS ALMEIDA (OAB 254276/SP), MÁRCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA (OAB
185933/SP)
Processo 0007367-25.2012.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - Fabíola Ribeiro de
Aguiar Parada - Alessandra Martos Sbrolini Biaggi e outro - Fabíola Ribeiro de Aguiar Parada - Vistos. 1. A parte vencida fica
intimada, por meio de seu Advogado, de que, no prazo de 15 dias contados da publicação desta decisão, deverá promover o
pagamento do valor de R$703,50 (setecentos e três reais e cinquenta centavos, calculado no mês de novembro/2015 (fl.291),
o qual deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. O prazo para eventual impugnação será contado a
partir da data do depósito, independentemente de nova intimação. Após, observe-se o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista
à parte vencedora pelo prazo de 05 dias que deverá apresentar o valor atualizado da dívida, nos moldes do artigo 475-B do
Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do referido Código; (b) Havendo depósito (ainda que
parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica desde já autorizada a expedição de mandado
de levantamento em favor da parte credora, sendo que esta deverá se manifestar em 05 dias, a contar da publicação para a
retirada do mandado, sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do cumprimento da obrigação. Deverá a secretaria
judicial observar o disposto no art.917 das NSCGJ, cadastrando no sistema a fase de cumprimento de sentença. 2. Por fim,
independentemente do prosseguimento da fase de execução, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser
protestada, sob a responsabilidade do credor, após o decurso do prazo de 15 dias para pagamento espontâneo, bastando que a
parte exequente apresente a competente certidão ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do Art.104-A das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Prov. CG 13/2015 DJE 09/03/15, p.38); (b) não há custos para a efetivação
do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de
proteção ao crédito); (d) a certidão específica para protesto deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial,
independentemente de petição nos autos, bastando que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ,
Código 202-0, atualmente no valor de R$19,40 pela primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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tais valores se referem a cada parte executada); (e) fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação
do protesto, com os acréscimos legais e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais. - ADV: FABÍOLA RIBEIRO
DE AGUIAR PARADA (OAB 153589/SP), LUCIANO ROBERTO CABRELLI SILVA (OAB 147126/SP)
Processo 0007367-25.2012.8.26.0400/02 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - Eduardo Rigoldi
Fernandes - Alessandra Martos Sbrolini Biaggi e outro - Eduardo Rigoldi Fernandes - Vistos. 1. A parte vencida fica intimada,
por meio de seu Advogado, de que, no prazo de 15 dias contados da publicação desta decisão, deverá promover o pagamento
do valor de R$717,71 (setecentos e dezessete reais e setenta e um centavos, calculado no mês de novembro/2015 (fl.294), o
qual deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. O prazo para eventual impugnação será contado a
partir da data do depósito, independentemente de nova intimação. Após, observe-se o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista
à parte vencedora pelo prazo de 05 dias que deverá apresentar o valor atualizado da dívida, nos moldes do artigo 475-B do
Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do referido Código; (b) Havendo depósito (ainda que
parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica desde já autorizada a expedição de mandado
de levantamento em favor da parte credora, sendo que esta deverá se manifestar em 05 dias, a contar da publicação para a
retirada do mandado, sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do cumprimento da obrigação. Deverá a secretaria
judicial observar o disposto no art.917 das NSCGJ, cadastrando no sistema a fase de cumprimento de sentença. 2. Por fim,
independentemente do prosseguimento da fase de execução, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser
protestada, sob a responsabilidade do credor, após o decurso do prazo de 15 dias para pagamento espontâneo, bastando que a
parte exequente apresente a competente certidão ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do Art.104-A das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Prov. CG 13/2015 DJE 09/03/15, p.38); (b) não há custos para a efetivação
do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de
proteção ao crédito); (d) a certidão específica para protesto deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial,
independentemente de petição nos autos, bastando que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ,
Código 202-0, atualmente no valor de R$19,40 pela primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que
tais valores se referem a cada parte executada); (e) fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação
do protesto, com os acréscimos legais e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais. Int. - ADV: EDUARDO
RIGOLDI FERNANDES (OAB 147657/SP), LUCIANO ROBERTO CABRELLI SILVA (OAB 147126/SP)
Processo 0007479-23.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Aparecida Francisco Stefanelli - Ante
o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação. Por consequência, JULGO
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença que
não se sujeita ao reexame necessário, conforme dispõe o §2º do art. 475 do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após as cautelas
de praxe, arquivem-se. - ADV: SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB 119119/SP)
Processo 0007646-74.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007646) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.A.M. e outro - J.P.F.
e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de
Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados
para: (x) comparecer em cartório munido de documentos pessoais no horário de atendimento ao público das 12h30min às
19h00min para assinar o termo de guarda definitivo expedido. - ADV: LAERTE JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA (OAB 144775/
SP), ANA CARINA MONZANI (OAB 233689/SP)
Processo 0009339-30.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009339) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Elza Rodrigues
Angelo Pereira - Vistos. 1. Considerando que já houve a implantação do benefício concedido nestes autos, conforme informação
acostada às fls. 161, intime-se o INSS para apresentar o cálculo do valor devido à parte autora. 2. Apresentado o cálculo,
abra-se vista à parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 dias. Nessa mesma oportunidade, deverá informar se
pretende o destacamento dos honorários contratuais, apresentando o valor a ser destacado (com base, logicamente, no valor
indicado pelo INSS), juntamente com cópia do contrato firmado com seu cliente, se o caso. Caso não apresente, não haverá
destacamento de honorários quando da expedição de ofício requisitório. 3. Caso a parte autora não se manifeste ou apresente
sua concordância, fica dispensado o retorno dos autos para homologação. Fica dispensada, também, a “formal citação” do
INSS para os fins previstos no artigo 730 do Código de Processo Civil, porquanto os cálculos foram apresentados pelo referido
órgão previdenciário e houve concordância da parte autora. Nesses casos, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª
Região de São Paulo, requisitando o pagamento do valor apurado no cálculo elaborado pelo INSS, nos termos da Resolução nº
154/2006 do E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sendo um ofício referente ao valor devido ao(à) autor(a) e outro
devido ao seu patrono, a título de honorários sucumbenciais. Deverá constar no “campo 37” do ofício a data da concordância
manifestada pela parte autora quanto aos cálculos apresentados pelo INSS. Após, aguarde-se o efetivo pagamento. Int. - ADV:
RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP)
Processo 0010144-22.2008.8.26.0400 (400.01.2008.010144) - Procedimento Sumário - Angela Beltrame dos Santos - Vistos.
1. O direito dos herdeiros se restringe aos valores não recebidos pela parte autora da ação enquanto ela estava vivo. Ou seja,
após a morte não há que se falar em continuação do pagamento, razão pela qual os herdeiros apenas receberão eventuais
parcelas não pagas até o falecimento. 2. Nesse contexto, concedo o prazo de 30 dias para o INSS apresentar o cálculo nos
termos do item anterior. Após,apresentado o cálculo, abra-se vista à parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 dias.
Nessa mesma oportunidade, deverá informar se pretende o destacamento dos honorários contratuais, apresentando o valor a
ser destacado (com base, logicamente, no valor indicado pelo INSS), juntamente com cópia do contrato firmado com seu cliente,
se o caso. Caso não apresente, não haverá destacamento de honorários quando da expedição de ofício requisitório. 3. Caso
a parte autora não se manifeste ou apresente sua concordância, fica dispensado o retorno dos autos para homologação. Fica
dispensada, também, a “formal citação” do INSS para os fins previstos no artigo 730 do Código de Processo Civil, porquanto
os cálculos foram apresentados pelo referido órgão previdenciário e houve concordância da parte autora. Nesses casos, oficiese ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo, requisitando o pagamento do valor apurado no cálculo
elaborado pelo INSS, nos termos da Resolução nº 154/2006 do E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sendo um ofício
referente ao valor devido ao(à)autor(a) e outro devido ao seu patrono, a título de honorários sucumbenciais. Deverá constar no
“campo 37” do ofício a data da concordância manifestada pela parte autora quanto aos cálculos apresentados pelo INSS. Após,
aguarde-se o efetivo pagamento. 4. No mesmo prazo de 30 dias, referido no item “2”, deverá a parte autora promover a formal
habilitação dos herdeiros, lembrando que, caso haja inventário, basta a apresentação da procuração do inventariante. Caso não
haja inventário, será necessário apresentar a procuração de todos os herdeiros. Int. - ADV: SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB
119119/SP)
Processo 0010151-43.2010.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil Multicarteira - Vistos. 1. A secretaria judicial observou o disposto no art.917
das NSCGJ, cadastrando no sistema a fase de cumprimento de sentença (fl.199). 2. Considerando que o vencido é revel,
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desnecessária a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça: “...2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu
revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título
judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase
anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento
à sentença...” (STJ; Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; j.27/09/11; REsp 1241749; g.n.). Assim, considerando que
já decorreu o prazo de 15 dias para a comprovação do cumprimento da obrigação, entendo que é o caso de dar prosseguimento
à execução. 3. Considerando a ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, que dá preferência ao
dinheiro, entendo que é o caso de ser realizada a penhora on-line. Assim, DETERMINO a solicitação de bloqueio, via sistema
BACENJUD, de valores existentes em contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s) até o valor
do demonstrativo atualizado do débito de fl.196. 4. Aguarde-se, em cartório, por cinco dias; decorridos, tornem conclusos para
verificação da confirmação da penhora. 5. A(s) parte(s) exequente(s) deverá comprovar o recolhimento da taxa respectiva (GUIA
FEDTJ cód. 434-1 R$12,20), no prazo de 05 dias (prazo improrrogável). Caso não comprove, tornem conclusos para liberação
de eventuais valores bloqueados. Int. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA
DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 0010719-59.2010.8.26.0400 (400.01.2010.010719) - Inventário - Inventário e Partilha - Brenda Gabrielle Hiromoto
Miranda - Vistos. 1. A herdeira Brenda Gabrielle Hiromoto Miranda constituiu novos advogados, conforme procuração juntada à
fls.153, expeça-se, nos termos do convênio DPE/OAB, certidão de honorários em favor da Advogada nomeada à fl.84, em razão
de sua atuação parcial. 2. Considerando que Brenda Gabrielle Hiromoto Miranda adquiriu a maioridade, conforme documentos
de fls.07/08, hei por bem nomeá-la inventariante em substituição a sua genitora, devendo compromissar-se em 05 dias, na forma
do parágrafo único do artigo 990 do Código de Processo Civil. Não havendo interesse de incapazes o representante do Ministério
Público não mais intervirá na presente ação. Observe a Secretaria Judicial. 3. Recebo a petição de fls.161/162 em substituição
à(s) declaração(ões) anteriormente apresentada(s). Proceda a Secretaria Judicial às necessárias anotações. Com a publicação
desta decisão, fica Sandrely Nogueira intimada a se manifestar sobre as declarações apresentadas no prazo de 05 dias. 4.
Considerando que o valor da causa deve corresponder ao valor do patrimônio objeto da sucessão, DETERMINO, de ofício, a
retificação do valor da causa para: R$5.168,63. Anote-se. Vale lembrar o seguinte julgado: “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL.
INVENTÁRIO. PREPARO E DEMAIS TAXAS JUDICIAIS. BASE DE CÁLCULO É O VALOR DA CAUSA E ESTE DEVE
REPRESENTAR O VALOR DO PATRIMÔNIO OBJETO DA SUCESSÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL EXPRESSA. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E TRIBUNAL. RESISTÊNCIA RECURSAL MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À LEI, REANIMADA EM NOVA VIA RECURSAL. PRETENSÃO QUE OBJETIVA EVIDENTE VANTAGEM ECONÔMICA EM
FAVOR DA PARTE. CONDUTA PROCESSUAL QUE TANGENCIA CONDUTA TEMERÁRIA. MULTA EM FAVOR DO ESTADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA” (TJSP; Rel. MARY GRÜN; j.12/03/14; Agravo Regimental 205593540.2013.8.26.0000/50000).” 5. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, independentemente
de nova intimação, juntará o(a) inventariante: 5.1- certidão negativa de débito tributário municipal referente ao imóvel urbano
e 5.2- protocolo do pedido de homologação do recolhimento ou da isenção do recolhimento do imposto de transmissão “causa
mortis”, conforme o caso, formulado junto ao Posto Fiscal Estadual. 6. Cumprido o item acima, diga o representante da Fazenda
Estadual. Int. - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP), SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB 119119/SP),
CELSO APARECIDO DOMINGUES (OAB 227439/SP)
Processo 0010719-59.2010.8.26.0400 (400.01.2010.010719) - Inventário - Inventário e Partilha - Brenda Gabrielle Hiromoto
Miranda - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de
Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para:
(x) comparecer em cartório munido de documentos pessoais no horário de atendimento ao público das 12h30min às 19h00min
para assinar o termo de compromisso de inventariante expedido. - ADV: SILVIA WIZIACK SUEDAN (OAB 119119/SP), CELSO
APARECIDO DOMINGUES (OAB 227439/SP), ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)
Processo 0011228-24.2009.8.26.0400 (400.01.2009.011228) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.S.D. - C.J.C. Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo
Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para: (x) Os
autos aguardam manifestação da parte interessada, conforme determinado no parágrafo 4º da decisão de fls. 174/175. - ADV:
JULIANA COLOMBINI MACHADO (OAB 316485/SP), FABRICIO FRONER (OAB 268237/SP), CARLOS EDUARDO MORO (OAB
335612/SP)
Processo 0011245-55.2012.8.26.0400 (apensado ao processo 0004010-42.2009.8.26) (processo principal 000401042.2009.8.26) (400.01.2009.004010/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Adriana Gomes
- Centro de Formação de Condutores Ab Central Ss - 1. Em primeiro lugar, constato que diversas medidas já foram tomadas
em busca de bens da(s) parte(s) executada(s): (a) ativos financeiros - BACENJUD (conforme formulário anexo, constatei a
inexistência de valores bloqueados); (b) Busca por veículos RENAJUD (conforme formulários anexos foi constatada a existência
de veículos registrado em nome do executado, mas com restrições averbadas, a saber: 02 DAFRA/SPEED 150, ano 2011/2011,
com restrição de transferência, circulação, penhora (somente em uma) e transferência (somente em uma); 01 HONDA/CG 150
TITAN ES, ano 2009/2009, com restrição de circulação, penhora e transferência; HONDA/CG 125 FAN ES, ano 2009/2009, com
restrição de circulação, penhora e transferência; FIAT/PALIO ELX FLEX, ano 2008/2008, com restrição de alienação fiduciária e
transferência; HONDA/CG 150 TITAN ES, ano 2007/2008, com restrição de alienação fiduciária e transferência; MARCOPOLO/
VOLARE V6, ano 2006/2006, com restrição de alienação fiduciária e transferência; SR/FACCHINI SRF CA, ano 2005/2005,
com restrição de alienação fiduciária e transferência; VW/GOL 1.0, ano 2004/2005, com restrição de transferência e circulação;
HONDA/CG 150 TITAN ESD, ano 2004/2004, com restrição judicial, de circulação, penhora e transferência e FIAT/PALIO ELX,
ano 2001/2001, com restrição de veículo roubado, alienação fiduciária e transferência; (c) declaração de imposto de renda
INFOJUD (formulário mencionando que não consta declaração para os dados informados); (e) Busca por imóveis sistema
ARISP (acesso ao sistema ARISP deferidos independentemente do pagamento de emolumentos, por se tratar de interesse de
parte beneficiária da justiça gratuita, não localizando imóveis em nome do executado). 2. Constato, também, que, apesar de
realizadas todas essas medidas, não houve satisfação do crédito. Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 791, inciso
III, do Código de Processo Civil: “Art.791.Suspende-se a execução: ... III-quando o devedor não possuir bens penhoráveis”.
Vale lembrar o ensinamento de ARAKEN DE ASSIS que acrescenta: “... Além da falta pura e simples de bens penhoráveis,
a insuficiência deles provoca idêntica consequência (art. 659, § 2º)...” (Manuel da Execução, 11ª edição revista, ampliada e
atualizada com a Reforma Processual 2006/2007, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 462.). 3. Considerando
a situação processual, os autos deverão aguardar provocação da parte interessada no arquivo. Frise-se que não se trata de
extinção da execução e que não há que se falar em prescrição intercorrente, pois bastará que a parte interessada, no futuro,
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indique outros bens penhoráveis, quando então os autos serão desarquivados e o procedimento será retomado. Nesse sentido:
“... Art. 791: 6. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. A Corte assentou na sua jurisprudência que a prescrição
intercorrente não ocorre quando suspensa a execução, a requerimento do credor, pela inexistência de bens penhoráveis (STJ3ª T., REsp 261.604, Min. Menezes Direito, j. 22.5.01, DJU 13.8.01). Estando suspensa a execução, em razão de ausência de
bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente(STJ-4ª T, REsp 280.873, Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 22.3.01, DJU 28.5.01). No mesmo sentido: JTJ 350/26 (Al 7.357.112-1)...” (THEOTONIO NEGRÃO,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 43ª edição atualizada e reformulada, Editora Saraiva, São Paulo,
2011, p. 908.). No mesmo sentido: “... 2. Inexistência de bens penhoráveis e prescrição intercorrente: Execução. Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Demanda paralisada em decorrência da inexistência de bens passíveis de penhora. Hipótese em que
há, simplesmente, a suspensão da ação executiva. Inteligência do art. 791, III, do CPC (RT 800/276)...” (ANTONIO CLAUDIO
DA COSTA MACHADO, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado,4ª edição, Editora Manole Ltda, Barueri-SP, 2012, p.
1443.). Cito, por fim, jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “...tendo em vista que ao longo
da suspensão do processo não corre prazo prescricional, uma vez sendo localizados bens passíveis de penhora em nome dos
agravados, a execução retomará o seu curso. Assim sendo, os autos da execução devem ser remetidos ao arquivo provisório....”
(TJSP, Rel. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j.17/04/13, agravo de instrumento 0002637-70.2013.8.26.0000). 4.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, SUSPENDO a execução. Observe-se
o determinado acima. 5. Por fim, independentemente do arquivamento, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo
pode ser protestada, sob a responsabilidade do credor, bastando que a parte exequente apresente a competente certidão ao
Tabelionato de Protesto competente, nos termos do Art.104-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Prov.
CG 13/2015 DJE 09/03/15, p.38); (b) não há custos para a efetivação do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor
também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção ao crédito); (d) a certidão específica para protesto
deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial, independentemente de petição nos autos, bastando que a
parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ, Código 202-0, no valor de R$19,40 pela primeira página
e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que tais valores se referem a cada parte executada); (e) fica autorizada a
parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação do protesto, com os acréscimos legais e abatimentos decorrentes de
eventuais pagamentos parciais. Int. Int. - ADV: GENTIL PIMENTA NETO (OAB 119386/SP), APARECIDO ALBERTO ZANIRATO
(OAB 119004/SP)
Processo 0011728-85.2012.8.26.0400/01 (apensado ao processo 0011728-85.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Interpretação / Revisão de Contrato - Banco do Brasil Sa - Ezequiel Silas dos Santos & Cia Ltda - Vistos. 1. Considerando a
ordem estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, que dá preferência ao dinheiro, entendo que é o caso de ser
realizada a penhora on-line. Assim, DETERMINO seja reiterada a ordem de bloqueio de fl.357, via sistema BACENJUD, de
valores existentes em contas correntes e aplicações financeiras sob a titularidade do(s) executado(s) Ezequiel Silas dos Santos
Cia Ltda. 2. Aguarde-se, em cartório, por cinco dias; decorridos, tornem conclusos para verificação da confirmação da penhora.
3. A(s) parte(s) exequente(s) deverá comprovar o recolhimento da taxa respectiva (GUIA FEDTJ cód. 434-1 R$12,20 para cada
executado), no prazo de 05 dias (prazo improrrogável). Caso não comprove, tornem conclusos para liberação de eventuais
valores bloqueados. 4. Quanto ao pedido de acesso ao sistema ARISP visando solicitar certidão da existência de eventual(is)
imóvel(is) registrado(s) em nome da(s) parte(s) executada(s), somente tem cabimento nos casos em que a parte exequente é
beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. Além disso, lembre-se que, segundo entendimento pacífico do
Egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao Poder Judiciário proceder apenas às diligências que a própria parte não pode realizar (vide
os julgados: Agravo 2059230-51.2014.8.26.0000; Agravo 0054779-14.2013.8.26.0000). No caso, a própria parte interessada
pode, por sua própria conta, inclusive pela rede mundial de computadores, realizar a consulta no”site”da ARISP,mediante
pagamento dos emolumentos devidos. Nesse contexto, indefiro o acesso ao sistema ARISP. Int. - ADV: WILQUEM MANOEL
NEVES FILHO (OAB 145310/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2016
Processo 1000029-41.2016.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.G.S. - Vistos. 1. Defiro
à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Considerando que todas as
partes estão representadas pelo mesmo advogado, considerando que os fatos narrados na inicial não trazem lide entre as
partes, considerando que a intenção das partes é a realização do exame de DNA, considerando que o suposto pai é morto,
DETERMINO o prosseguimento da presente ação com todas as partes na qualidade de autores, sendo desnecessária a formal
citação. Anote-se. 3. Com fundamento no artigo no artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que há a
possibilidade de, com a concordância das partes, ser realizada a coleta do material genético para a elaboração do exame de
DNA no CEJUSC (observando-se que o laboratório deve estar devidamente habilitado no cadastro de peritos desta vara, além
de serem as partes orientadas de que poderão realizar o exame perante o IMESC), levando em conta o elevado número de
feitos em que houve acordo e a necessidade de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo o próximo dia 16 de
fevereiro, pf, às 15:30 horas, para coleta do material genético. A coleta será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao
Fórum). As partes deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 4. Intime-se as partes a fim
de que compareçam à audiência, acompanhados de seu advogado. 5. Com a vinda do laudo, abra-se vista às partes para se
manifestarem no prazo de 10 dias. Após, vista ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. 6. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: DAVI DE MARTINI JUNIOR (OAB 316430/SP)
Processo 1004862-39.2015.8.26.0400 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Luiz Paulo Barrbosa e outros - Vistos.
Trata-se de “Alvará Judicial”. A parte autora apresentou documentos (fls.04/17 e fl.23). É o relatório do essencial. FUNDAMENTO
e DECIDO. Diante da documentação apresentada, DEFIRO o pedido formulado na inicial, expedindo-se alvará para que a
requerente LUCIANA BARBOZA proceda ao levantamento do numerário depositado junto ao INSS em nome do requerido
JOSÉ BARBOZA, referente ao saldo residual do benefício previdenciário (nº 7015464943). P.R.I.C. Após as cautelas de praxe,
arquivem-se. - ADV: RODRIGO GAETANO DE ALENCAR (OAB 167971/SP)
Processo 1005299-80.2015.8.26.0400 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Luciana Barboza e outros
- Vistos. 1. Considerando o requerimento de fls.24/26, melhor analisando a sentença de fls.21, constata-se que foi utilizado o
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verbo “proceder”, na sua forma transitiva indireta (significando “dar início”, “elaborar”, “realizar”), razão pela qual foi utilizada
a preposição “a” (ao). Nesse contexto, houve determinação para se proceder ao “levantamento do...FGTS” e também “ao
levantamento referente ao Programa de Integração Social - PIS”. Ou seja, a autorização se refere às duas rubricas. A única
exceção é a colocada entre as vírgulas, qual seja: “..., devendo constar da redação do alvará a ressalva de que a autorização
não alcança os valores respectivos ao depósito recursal a que se refere o artigo 899 da Consolidação das leis do Trabalho, ...”.
2. Expeça-se o alvará com urgência. Int. - ADV: RODRIGO GAETANO DE ALENCAR (OAB 167971/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2016
Processo 1000048-47.2016.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Carla
Maziero Decandio - Vistos. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. Defiro à(s) parte(s) autora(s) os
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Cite-se para contestar em 15 dias, valendo lembrar que “não sendo contestada a ação,
se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo
Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista à(s) parte(s) autora(s)
pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para: (a) designação de audiência de conciliação; (b) julgamento conforme o
estado do processo; ou (c) saneador. 4. Sobre o pedido liminar, que tem natureza de antecipação dos efeitos da tutela, é preciso
lembrar o disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil: “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar,
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença
da verossimilhança da alegação e: I-haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II-fique caracterizado
o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”. No caso concreto, tendo em vista os documentos
juntados - prova capaz de conceder verossimilhança às alegações da(s) parte(s) requerente(s), bem como o latente prejuízo
caso as restrições permaneçam, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar. Nestes termos,
antecipo os efeitos da tutela e o faço para determinar à(s) parte(s) requerida(s) retire as restrições existentes em nome do autor
relacionadas ao contrato indicado na inicial. Nos casos de obrigação de fazer ou não fazer, vale acrescentar ainda as previsões
dos §§ do artigo 461 do Código de Processo Civil: “§2ºA indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art.
287). §3ºSendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito
ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou
modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. §4ºO juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe
prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático
equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva,
se necessário com requisição de força policial. § 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”. Fica estipulado o prazo de 10 dias para o cumprimento da liminar. Em caso
de descumprimento desta determinação, com fundamento nos artigos 273, 461 e 461-A, todos do Código de Processo Civil,
fica estabelecida a multa diária R$500,00, que será revertida em favor da(s) parte(s) autora(s). O prazo será contado a partir
da ciência da(s) parte(s) requerida(s). Deverá a secretaria judicial observar o disposto na súmula 410 do Superior Tribunal de
Justiça: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse sentido decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Diante de seu
evidente caráter inibitório, oportuna a imposição de multa diária para o caso em comento, cuja incidência ficou condicionada ao
descumprimento da decisão... Se tal valor for diminuído, incentivará o descumprimento da obrigação imposta ou, no mínimo, não
imprimirá a sensação de urgência requerida. Por esta razão, tampouco será delimitado o período de incidência das astreintes”
(TJSP, Rel. SÉRGIO RUI, j.18/04/13, Agravo de Instrumento nº 0028068-09.2013.8.26.0000; comarca de origem: Olímpia; Juiz
prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). Ainda no mesmo sentido: “Agravo de Instrumento.
Antecipação dos efeitos da tutela concedida. Multa diária. Penalidade de caráter inibitório para compelir o devedor a cumprir a
obrigação específica. Adequação do montante da multa arbitrada, ante a capacidade econômico-financeira da empresa agravante
e a urgência no cumprimento da tutela deferida. O eventual surgimento de um valor elevado está diretamente relacionado à
desídia no cumprimento da obrigação determinada. Decisão mantida. Tutela recursal indeferida” (TJSP; Rel. MAURO CONTI
MACHADO; j.17/03/15; agravo 2222153-24.2014.8.26.0000; comarca de origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de primeiro
grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). 5. Fica desde já consignado que poderá(ão) a(s) parte(s) autora(s) responder pelas
penas do artigo 17 do Código de Processo Civil (Reputa-se litigante de má-fé aquele que: “...II alterar a verdade dos fatos; III
usar do processo para conseguir objetivo ilegal.). 6. Analisando os fatos mencionados, fica evidente a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. Nesse contexto, na atual fase processual, para evitar
qualquer alegação de cerceamento de defesa em razão da discussão sobre a natureza jurídica da inversão do ônus da prova
(regra de julgamento ou matéria de instrução/procedimento), fica consignado que é ônus da(s) parte(s) requerida(s) apresentar
toda a prova documental eventualmente existente junto com a contestação, sob pena de preclusão, lembrando que tal regra
também decorre do Art. 396 do Código de Processo Civil: “Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta
(art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”. 7. A carta de citação/intimação (p/ Fundo Investimento em
Direitos Creditórios NPL PCG Brasil, no endereço cadastrado no sistema), será criada eletronicamente pelo sistema e enviada
diretamente aos correios, sendo que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que o ato se efetivou. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)
Processo 1000520-19.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo CLAUDEMIR ANTÔNIO BELONI - Considerando o decurso do prazo para pagamento do acordo sem que houvesse notícias
de seu descumprimento, DECLARO extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo
Civil. Considerando que houve bloqueio pelo sistema Bacenjud fica DETERMINADO o desbloqueio das quantias pelo sistema
BACENJUD. Em consequência, deverá as partes executadas arcar com a taxa judiciária e com as despesas processuais,
devendo a secretaria judicial, com o trânsito em julgado, certificar o valor devido, para recolhimento no prazo de 05 dias, sob
pena de expedição de certidão e remessa para inscrição na dívida ativa. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. ADV: LUIZ GUSTAVO GALETTI MARQUES (OAB 204330/SP), GUSTAVO MATIAS PERRONI (OAB 271745/SP)
Processo 1000652-42.2015.8.26.0400/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) S.A.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- 1. Em primeiro lugar, constato que a parte exequente foi intimada para dar andamento ao feito e não o fez. 2. Considerando a
situação processual, os autos deverão aguardar provocação da parte interessada no arquivo. Frise-se que não se trata de extinção
da execução. Basta que, no futuro, a parte interessada dê o devido andamento ao feito, indicando bens penhoráveis, quando
então os autos serão desarquivados e o procedimento será retomado, se o caso. Nesse sentido: “...Ausência deandamentono
processo deexecuçãoque acarreta suspensão do processo...” (TJSP; Rel. GILSON DELGADO MIRANDA; j.23/09/14; apelação
0017237-58.2005.8.26.0362). Ainda no mesmo sentido: “No processo deexecução, havendoinérciado credor após a citação do
executado, não é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, mas apenas dearquivamentodos autos (art. 791, III, c.c.
art. 475-J, § 5º, CPC)” (TJSP; Rel. SÉRGIO SHIMURA; j.24/09/14; apelação 0004284-83.2001.8.26.0077). Vale citar também
o seguinte julgado: “Considerando-se que o interesse no prosseguimento da execução é essencialmente do credor, viável, in
casu, tão somente o arquivamento dos autos até eventual manifestação ou localização de bens passíveis de penhora” (TJP;
Rel. MARCIA TESSITORE; j.04/11/14; apelação 0090622-82.2005.8.26.0477). Por fim: “Se a exequente não dá andamento à
execução, deve-se determinar o arquivamento do processo, aguardando a provocação do interessado” (TJSP; Rel. FRANCISCO
THOMAZ; j.30/07/14; apelação 0020350-60.2009.8.26.0562). 3. Ante o exposto, considerando que as hipóteses do artigo 791 do
Código de Processo Civil não são exaustivas, SUSPENDO a execução. Observe-se o determinado acima. Após outro acesso ao
sistema BACENJUD, conforme formulário anexo, constatei a inexistência de valores bloqueados. 4. Por fim, independentemente
do arquivamento, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser protestada, , sob a responsabilidade do credor,
bastando que a parte exequente apresente a competente certidão ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do
Art.104-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Prov. CG 13/2015 DJE 09/03/15, p.38); (b) não há custos
para a efetivação do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores
(órgãos de proteção ao crédito); (d) a certidão específica para protesto deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria
Judicial, independentemente de petição nos autos, bastando que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente
(Guia FEDTJ, Código 202-0, no valor de R$19,40 pela primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que
tais valores se referem a cada parte executada); (e) fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação
do protesto, com os acréscimos legais e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais. Int. - ADV: RICARDO
NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 1000796-16.2015.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE
CREDITO CREDICITRUS - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º
do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s)
parte(s) autor(as): (x) comprovar nos autos a distribuição da carta precatória no Juízo Deprecado, no prazo de 10 dias, a contar
da publicação desta decisão. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 1000984-09.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ipglobe Internet Service Datacenter Ltda-me
- Uol - Universo Online S.A - Vistos. 1. Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pela(s) parte requerida(s) no(s) efeito(s)
devolutivo e suspensivo, exceto no que tange à liminar, determinação esta que não tem incidência o efeito suspensivo. 2. Fica(m)
a(s) parte(s) recorrida(s) intimada(s) a apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, contado da publicação desta decisão.
3. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Seção de Direito Privado
Sala 45, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP), GUILHERME
BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), MICHEL SCHIFINO SALOMÃO (OAB 276654/SP)
Processo 1002250-31.2015.8.26.0400 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Tarraf
Administradora de Consórcios Ltda. - Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido,
com fundamento no artigo 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto-lei nº 911/69, declarando rescindido o contrato celebrado entre
as partes (pp.15/19), consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito, cuja
apreensão liminar torno definitiva, determinando o levantamento do depósito judicial e facultando a venda do bem, pela autora,
na forma prevista pelo artigo 3º, parágrafo 5º, do Decreto-lei nº 911/69, após o que, deverá descontar o valor de seu crédito
do importe apurado com a venda, e, colocar eventual saldo à disposição do fiduciante, por conta de eventuais pagamentos
efetuados. Em consequência, deverá(ão) a(s) parte(s) requerida(s) arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com
incidência de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir de cada desembolso, além de juros legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Também condeno a(s) parte(s)
requerida(s) a pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em R$1.000,00, nos termos do artigo 20, §4º do
Código de Processo Civil, incidindo correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. P.R.I.C. Após as cautelas de
praxe, arquivem-se. - ADV: REGIS HENRIQUE DE OLIVEIRA (OAB 156751/SP)
Processo 1002309-19.2015.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Value Negócios
de Factoring Ltda - Osni Antonio Montos Me e outro - Vistos. 1. Diante da manifestação de interesse da parte exequente em
exercer a posse do bem na qualidade de depositário fiel, defiro a busca e apreensão do bem penhorado à fl.41, devendo ser
realizada por Oficial de Justiça (cópia da petição que descreve o veículo deve ser anexada ao mandado). 2. Sem prejuízo do
acima determinado, cumpra-se a secretaria judicial o item 1 da decisão de fl.41 (inclusão de restrição no sistema RENAJUD). 3.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, o qual somente será encaminhado à SADM deste Juízo, após a juntada
da comprovação do recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça (Guia GRD no valor de R$70,65 - agência 6577-3, conta
nº 950.000-6), uma vez que trata-se de ato distinto e, no momento da avaliação, a apreensão ainda não havia sido deferida.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: MARCIO EUGENIO DINIZ (OAB 130278/SP), GUILHERME BERTOLINO
BRAIDO (OAB 205888/SP)
Processo 1002415-78.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Claudio Alves - Banco
Santander (Brasil) S.A. - Vistos. 1. Recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pela(s) partes no(s) efeito(s) devolutivo
e suspensivo, exceto no que tange à liminar, determinação esta que não tem incidência o efeito suspensivo. 2. Fica(m) a(s)
parte(s) recorrida(s) intimada(s) a apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, contado da publicação desta decisão. 3. Em
seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Seção de Direito Privado Sala 44,
com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), CRISTIANE NAVARRO
HERNANDES (OAB 134820/SP), CASSIO ANTONIO CREPALDI (OAB 128792/SP)
Processo 1003172-72.2015.8.26.0400 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A - Vistos. 1. Conforme requerido às fls.58/59, CONVERTO a presente Busca e Apreensão em
Ação de Execução. Anote-se. 2. Cite(m)-se a(s) parte(s) executada(s) para, no prazo de 03(três) dias, efetuar o pagamento da
dívida (R$13.785,31), sob pena de penhora. Nos casos de processo digital, caberá à parte exequente manter preservados os
originais dos documentos digitalizados, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 3. Para o caso de pagamento
integral no prazo de três dias, considerando o disposto nos artigos 652-A e 20,§4º, ambos do Código de Processo Civil, fixo desde
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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logo os honorários advocatícios em 5% do valor da dívida, valor este que deve ser pago no mesmo prazo de três dias, sob pena
de execução forçada. Tal valor será alterado em caso de não pagamento e prosseguimento da execução, sendo que a fixação,
no momento oportuno, levará em conta a complexidade da execução, a existência de incidentes e a satisfação total ou parcial
do crédito. 4. Não efetuado o pagamento pelo(a/s) devedor(a/es) citado(s), o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o(a/s) executado(a/s). É
defeso ao Oficial de Justiça devolver o mandado com a mera alegação do(a/s) devedor(a/es) acerca de eventual composição
amigável. 5. Por fim, independentemente do prosseguimento da fase de execução, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste
processo pode ser protestada, sob a responsabilidade do credor, bastando que a parte exequente apresente o documento
representativo da dívida e/ou a competente certidão deste processo ao Tabelionato de Protesto competente, nos mesmos termos
do Art.615-A do Código de Processo Civil (Comunicado CG 251/15 DJE de 04/03/15) ; (b) não há custos para a efetivação do
protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção
ao crédito); (d) a certidão deve ser requerida diretamente no balcão da Secretaria Judicial, independentemente de petição nos
autos, bastando que a parte apresente o recolhimento da taxa correspondente (Guia FEDTJ, Código 202-0, atualmente no valor
de R$19,40 pela primeira página e mais R$5,60 para cada página que acrescer, sendo que tais valores se referem a cada parte
executada); (e) fica autorizada a parte vencedora a atualizar o valor quando da efetivação do protesto, com os acréscimos legais
e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais. Int. 6. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado,
o qual somente será encaminhado à SADM deste Juízo, após a juntada da comprovação do recolhimento da diligência do Sr.
Oficial de Justiça (Guia GRD no valor de R$70,65 - agência 6577-3, conta nº 950.000-6). Cumpra-se na forma e sob as penas
da Lei. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 1003953-94.2015.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Cleber Alexandre Lopes
Sanches Pasquini - Vistos. 1. Após outro acesso ao sistema BACENJUD, conforme formulário anexo, foi constatada a existência
de bloqueio no montante de R$15.426,52, na(s) conta(s) bancária(s) em nome da parte executada Pedro Alves de Lima
(R$15.419,30) e Maria Divina de Sousa Lima (R$7,22). Declaro penhorada a quantia de R$10.864,17 bloqueada na conta
bancária de Pedro Alves de Lima, independentemente da lavratura de termo, desbloqueando o que sobejar. Considerando
que as partes executadas não apresentaram embargos à execução, fica dispensada a intimação pessoal de Pedro Alves de
Lima. 2. Aguarde-se o prazo de 15 dias. Além disso, fica DETERMINADA, pelo sistema BACENJUD, a imediata transferência
do numerário para conta judicial da agência local do Banco do Brasil S/A. Int. - ADV: CATIA BARREIRA SENTINELLO (OAB
117753/SP)
Processo 1004173-92.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Alessandro Perpetuo Botelho - Seguradora Líder
dos Consórcios DPVAT S/A - 1. Não sendo o caso de conciliação, impõem-se, no momento, a fixação dos pontos controvertidos,
decisão quanto às questões processuais pendentes e determinação de produção de prova. 2. Presentes os pressupostos
processuais e condições da ação, entendidos como direito abstrato. As preliminares levantadas se confundem com o mérito e
assim serão analisadas. 3. Ausentes as hipóteses dos artigos 267, 328, segunda parte, 329 e 330, do Estatuto Processual Civil,
julgo SANEADO o processo. 4. Tendo em vista o pedido da ação, fixo como ponto(s) fático(s) controvertido(s) dependente(s) de
produção de prova: 4.1. A invalidez da parte autora decorrente de acidente automobilístico; 4.2. A extensão da invalidez. 5.
Deixo consignado que há sim outras questões a serem decididas quando da sentença. Contudo, são questões de direito, que
prescindem de produção de provas, e questões solucionáveis por prova documental. 6. Para a solução da questão do item 4,
determino a realização de perícia, consistente em avaliação médica. Nomeio perito(a) o(a) Dr(a). LUCIANO RIBEIRO ARABE
ABDANUR . 7. Faculto às partes a indicação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 05 dias, contados a partir da
publicação desta decisão (artigo 241 do Código de Processo Civil). Com a apresentação dos quesitos, encaminhe-os ao Senhor
Perito. Desde já formulo os seguintes quesitos: (a) O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão que resulte incapacidade? (b)
Qual a causa desta incapacidade? (c) Qual o grau de incapacidade: (c.1) parcial? ou (c.2) total? (d) A incapacidade é: (d.1)
definitiva? ou (d.2) temporária? (e) Qual o grau de limitação? 8. Fixo desde já o valor definitivo dos honorários periciais em
R$1.200,00, valendo consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a razoabilidade de tal valor em caso
semelhante: “Agravo de instrumento - Ação de cobrança de seguro DPVAT - Verba honorária pericial fixada em R$ 1.200,00 Pleito de redução para até um salário mínimo - Inadmissibilidade - Remuneração fixada que atende aos parâmetros de
razoabilidade e moderação, inserindo-se, ademais, na média do que esta Col. Câmara vem estipulando em casos paradigmas
- Recurso desprovido” (TJSP, Rel. REINALDO LOPES, j.10/08/12, recurso 0158535-13.2012.8.26.0000, comarca de origem:
Olímpia, Juiz prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). 9. Honorários pela parte requerida, que
deverão ser depositados em 05 dias (a contar da publicação desta decisão) para o início dos trabalhos (sob pena de preclusão
da prova), em razão da aplicação da regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (artigo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Ou seja, é a parte requerida que deve provar que a parte autora não apresenta
invalidez permanente ou eventual extensão da invalidez. Nesse sentido: “Inversão do ônus da prova: Reza o art. 6º, VIII, do
CDC que é direito básico do consumidor ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências’. Note-se que a partícula ‘ou’ bem esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o
ônus da prova quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso. Não há qualquer outra exigência no Código de
Defesa do Consumidor, sendo assim facultado ao juiz inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para
o fornecedor, parte mais forte e expert na relação, pois o espírito do CDC é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos
consumidores e não o contrário, impondo provar o que é em verdade o “o risco profissional” ao vulnerável e leigo consumidor”.
(Cláudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamim, Bruno Miragem, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
Revista dos Tribunais, 2006, p.183). O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu nesse sentido: “Logo,
verifica-se que a Lei 8.078/90 tem o escopo precípuo de adequar o processo à universalidade da jurisdição, à medida que o
modelo tradicional de distribuição do ônus da prova, consubstanciado no art. 333 do Código de Processo Civil, mostrou-se
inadequado às sociedades de massa, podendo obstar, assim, o acesso à uma ordem jurídica efetiva e justa... determinar que o
agravante adiante os honorários é prestigiar o princípio da isonomia proclamado por Ruy Barbosa, conferindo um tratamento
desigual aos desiguais. Esse entendimento está em consonância com o neoprocessualismo, que destaca a importância dos
direitos fundamentais na aplicação do formalismo processual” (TJSP, Relator RUBENS CURY, AI 0024156-72.2011.8.26.0000,
j.13/04/11, origem José Bonifácio). Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo corroborou o
entendimento acima: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda para recebimento de cobertura prevista em modalidade de
seguro obrigatório de veículo automotor (DPVAT). Perícia médica. Ônus da ré. Inteligência do artigo 333, II, do Código de
Processo Civil e do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Recurso da ré. Desprovimento... Cobertura por invalidez permanente,
dano e respectiva extensão noticiados pela autora (fls. 26/37), resistência da seguradora, no ponto, quanto ao grau da
incapacidade (fls. 62/87), da ré o ônus da respectiva prova pericial, assim à consideração da norma do artigo 333, II, do Código
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Processo Civil, com o consectário natural, de responder pela remuneração do perito, exegese mais favorável à autora,
também sob influxo da norma do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90” (TJSP; Rel. Des. CARLOS RUSSO; j.23/05/2012; AI
nº0057867-34.2012.8.26.0000; comarca de origem: Olímpia; Magistrado prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo
Alves da Silva). Ainda no mesmo sentido: “Vinha considerando que a inversão do ônus da prova não acarreta a inversão da
responsabilidade pelo seu custeio. Porém, depois de debater a matéria com a eminente Desembargador Silvia Rocha Gouvêa,
sua Excelência me fez ver o desacerto desse entendimento, levando-me a mudar de posição. De fato, a inversão do ônus da
prova sem a correspondente inversão do custeio não faz sentido, porque aquele que precisa realizar a prova não pode depender
do custeio a ser feito pela outra parte, eis que se ele não for efetuado, a prova de que necessita poderá não ser realizada”
(TJSP; Rel. CESAR LACERDA; j.19/03/13; Agravo de Instrumento nº 0262714-95.2012.8.26.0000; Comarca de origem: Olímpia;
Juiz prolator da decisão de 1º grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). Também vale citar o seguinte julgado: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Demanda para recebimento de cobertura prevista em modalidade de seguro obrigatório de veículo automotor
(DPVAT). Perícia médica. Ônus da ré. Inteligência do artigo 333, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, da Lei nº
8.078/90. Desprovimento” (TJSP; Rel. Des. CARLOS RUSSO; j.24/07/13; Agravo de instrumento nº0061534-91.2013.8.26.0000;
Comarca de Origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de 1º grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). 10. Com o depósito dos
honorários, intime-se o(a) perito(a) para indicar data para a perícia, que deve ser realizada no prazo máximo de 60 dias. 11. De
acordo com o artigo 431-A, do Código de Processo Civil, o Perito deverá cientificar as partes, na pessoa do respectivo procurador,
e os assistentes técnicos, a data da perícia. Poderá, subsidiariamente, caso não tenha meios para cumprir tal mister, comunicar
o Juízo da data da perícia. Tal comunicação deve ser feita com antecedência mínima de 20 dias, para que haja tempo suficiente
para o cartório intimar as partes. Tudo sob pena de nulidade da perícia e revogação da nomeação. Haverá casos em que a
perícia poderá ser feita de modo indireto, ou seja, com base em documentos, a critério do(a) Sr(a). Perito(a), não sendo aplicável
a regra do artigo 431-A. 12. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo de 10 (dez) dias, prazo que é contado
após a intimação das partes da apresentação do(s) laudo(s) (Artigo 433 do Código de Processo Civil). 13. Vindo aos autos o(s)
laudo(s), abra-se vista às partes para que se manifestem em memoriais, pelo prazo comum de 05(cinco) dias, ocasião em que
também poderão se manifestar sobre as provas produzidas. O prazo começa a ser contado após a futura publicação no diário
de justiça eletrônico de ato ordinatório. Após, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 115762/SP), NILTON VELHO (OAB 261751/SP)
Processo 1004177-32.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Otávio Henrique Nunes - Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT S/A - 1. Não sendo o caso de conciliação, impõem-se, no momento, a fixação dos pontos controvertidos,
decisão quanto às questões processuais pendentes e determinação de produção de prova. 2. Presentes os pressupostos
processuais e condições da ação, entendidos como direito abstrato. As preliminares levantadas se confundem com o mérito e
assim serão analisadas. 3. Ausentes as hipóteses dos artigos 267, 328, segunda parte, 329 e 330, do Estatuto Processual Civil,
julgo SANEADO o processo. 4. Tendo em vista o pedido da ação, fixo como ponto(s) fático(s) controvertido(s) dependente(s) de
produção de prova: 4.1. A invalidez da parte autora decorrente de acidente automobilístico; 4.2. A extensão da invalidez. 5.
Deixo consignado que há sim outras questões a serem decididas quando da sentença. Contudo, são questões de direito, que
prescindem de produção de provas, e questões solucionáveis por prova documental. 6. Para a solução da questão do item 4,
determino a realização de perícia, consistente em avaliação médica. Nomeio perito(a) o(a) Dr(a). LUCIANO RIBEIRO ÁRABE
ABDANUR . 7. Faculto às partes a indicação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 05 dias, contados a partir da
publicação desta decisão (artigo 241 do Código de Processo Civil). Com a apresentação dos quesitos, encaminhe-os ao Senhor
Perito. Desde já formulo os seguintes quesitos: (a) O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão que resulte incapacidade? (b)
Qual a causa desta incapacidade? (c) Qual o grau de incapacidade: (c.1) parcial? ou (c.2) total? (d) A incapacidade é: (d.1)
definitiva? ou (d.2) temporária? (e) Qual o grau de limitação? 8. Fixo desde já o valor definitivo dos honorários periciais em
R$1.200,00, valendo consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a razoabilidade de tal valor em caso
semelhante: “Agravo de instrumento - Ação de cobrança de seguro DPVAT - Verba honorária pericial fixada em R$ 1.200,00 Pleito de redução para até um salário mínimo - Inadmissibilidade - Remuneração fixada que atende aos parâmetros de
razoabilidade e moderação, inserindo-se, ademais, na média do que esta Col. Câmara vem estipulando em casos paradigmas
- Recurso desprovido” (TJSP, Rel. REINALDO LOPES, j.10/08/12, recurso 0158535-13.2012.8.26.0000, comarca de origem:
Olímpia, Juiz prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). 9. Honorários pela parte requerida, que
deverão ser depositados em 05 dias (a contar da publicação desta decisão) para o início dos trabalhos (sob pena de preclusão
da prova), em razão da aplicação da regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (artigo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Ou seja, é a parte requerida que deve provar que a parte autora não apresenta
invalidez permanente ou eventual extensão da invalidez. Nesse sentido: “Inversão do ônus da prova: Reza o art. 6º, VIII, do
CDC que é direito básico do consumidor ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências’. Note-se que a partícula ‘ou’ bem esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o
ônus da prova quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso. Não há qualquer outra exigência no Código de
Defesa do Consumidor, sendo assim facultado ao juiz inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para
o fornecedor, parte mais forte e expert na relação, pois o espírito do CDC é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos
consumidores e não o contrário, impondo provar o que é em verdade o “o risco profissional” ao vulnerável e leigo consumidor”.
(Cláudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamim, Bruno Miragem, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
Revista dos Tribunais, 2006, p.183). O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu nesse sentido: “Logo,
verifica-se que a Lei 8.078/90 tem o escopo precípuo de adequar o processo à universalidade da jurisdição, à medida que o
modelo tradicional de distribuição do ônus da prova, consubstanciado no art. 333 do Código de Processo Civil, mostrou-se
inadequado às sociedades de massa, podendo obstar, assim, o acesso à uma ordem jurídica efetiva e justa... determinar que o
agravante adiante os honorários é prestigiar o princípio da isonomia proclamado por Ruy Barbosa, conferindo um tratamento
desigual aos desiguais. Esse entendimento está em consonância com o neoprocessualismo, que destaca a importância dos
direitos fundamentais na aplicação do formalismo processual” (TJSP, Relator RUBENS CURY, AI 0024156-72.2011.8.26.0000,
j.13/04/11, origem José Bonifácio). Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo corroborou o
entendimento acima: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda para recebimento de cobertura prevista em modalidade de
seguro obrigatório de veículo automotor (DPVAT). Perícia médica. Ônus da ré. Inteligência do artigo 333, II, do Código de
Processo Civil e do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Recurso da ré. Desprovimento... Cobertura por invalidez permanente,
dano e respectiva extensão noticiados pela autora (fls. 26/37), resistência da seguradora, no ponto, quanto ao grau da
incapacidade (fls. 62/87), da ré o ônus da respectiva prova pericial, assim à consideração da norma do artigo 333, II, do Código
de Processo Civil, com o consectário natural, de responder pela remuneração do perito, exegese mais favorável à autora,
também sob influxo da norma do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90” (TJSP; Rel. Des. CARLOS RUSSO; j.23/05/2012; AI
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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nº0057867-34.2012.8.26.0000; comarca de origem: Olímpia; Magistrado prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo
Alves da Silva). Ainda no mesmo sentido: “Vinha considerando que a inversão do ônus da prova não acarreta a inversão da
responsabilidade pelo seu custeio. Porém, depois de debater a matéria com a eminente Desembargador Silvia Rocha Gouvêa,
sua Excelência me fez ver o desacerto desse entendimento, levando-me a mudar de posição. De fato, a inversão do ônus da
prova sem a correspondente inversão do custeio não faz sentido, porque aquele que precisa realizar a prova não pode depender
do custeio a ser feito pela outra parte, eis que se ele não for efetuado, a prova de que necessita poderá não ser realizada”
(TJSP; Rel. CESAR LACERDA; j.19/03/13; Agravo de Instrumento nº 0262714-95.2012.8.26.0000; Comarca de origem: Olímpia;
Juiz prolator da decisão de 1º grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). Também vale citar o seguinte julgado: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Demanda para recebimento de cobertura prevista em modalidade de seguro obrigatório de veículo automotor
(DPVAT). Perícia médica. Ônus da ré. Inteligência do artigo 333, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, da Lei nº
8.078/90. Desprovimento” (TJSP; Rel. Des. CARLOS RUSSO; j.24/07/13; Agravo de instrumento nº0061534-91.2013.8.26.0000;
Comarca de Origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de 1º grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). 10. Com o depósito dos
honorários, intime-se o(a) perito(a) para indicar data para a perícia, que deve ser realizada no prazo máximo de 60 dias. 11. De
acordo com o artigo 431-A, do Código de Processo Civil, o Perito deverá cientificar as partes, na pessoa do respectivo procurador,
e os assistentes técnicos, a data da perícia. Poderá, subsidiariamente, caso não tenha meios para cumprir tal mister, comunicar
o Juízo da data da perícia. Tal comunicação deve ser feita com antecedência mínima de 20 dias, para que haja tempo suficiente
para o cartório intimar as partes. Tudo sob pena de nulidade da perícia e revogação da nomeação. Haverá casos em que a
perícia poderá ser feita de modo indireto, ou seja, com base em documentos, a critério do(a) Sr(a). Perito(a), não sendo aplicável
a regra do artigo 431-A. 12. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo de 10 (dez) dias, prazo que é contado
após a intimação das partes da apresentação do(s) laudo(s) (Artigo 433 do Código de Processo Civil). 13. Vindo aos autos o(s)
laudo(s), abra-se vista às partes para que se manifestem em memoriais, pelo prazo comum de 05(cinco) dias, ocasião em que
também poderão se manifestar sobre as provas produzidas. O prazo começa a ser contado após a futura publicação no diário
de justiça eletrônico de ato ordinatório. Após, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 115762/SP), NILTON VELHO (OAB 261751/SP)
Processo 1004322-88.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Gildo Luis Fernandes - Seguradora
Líder dos Consórcios DPVAT S/A - 1. Não sendo o caso de conciliação, impõem-se, no momento, a fixação dos pontos
controvertidos, decisão quanto às questões processuais pendentes e determinação de produção de prova. 2. Presentes os
pressupostos processuais e condições da ação, entendidos como direito abstrato. As preliminares levantadas se confundem
com o mérito e assim serão analisadas. 3. Ausentes as hipóteses dos artigos 267, 328, segunda parte, 329 e 330, do Estatuto
Processual Civil, julgo SANEADO o processo. 4. Tendo em vista o pedido da ação, fixo como ponto(s) fático(s) controvertido(s)
dependente(s) de produção de prova: 4.1. A invalidez da parte autora decorrente de acidente automobilístico; 4.2. A extensão da
invalidez. 5. Deixo consignado que há sim outras questões a serem decididas quando da sentença. Contudo, são questões de
direito, que prescindem de produção de provas, e questões solucionáveis por prova documental. 6. Para a solução da questão
do item 4, determino a realização de perícia, consistente em avaliação médica. Nomeio perito(a) o(a) Dr(a). ROBERTO JORGE.
7. Faculto às partes a indicação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 05 dias, contados a partir da publicação desta
decisão (artigo 241 do Código de Processo Civil). Com a apresentação dos quesitos, encaminhe-os ao Senhor Perito. Desde já
formulo os seguintes quesitos: (a) O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão que resulte incapacidade? (b) Qual a causa desta
incapacidade? (c) Qual o grau de incapacidade: (c.1) parcial? ou (c.2) total? (d) A incapacidade é: (d.1) definitiva? ou (d.2)
temporária? (e) Qual o grau de limitação? 8. Fixo desde já o valor definitivo dos honorários periciais em R$1.200,00, valendo
consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a razoabilidade de tal valor em caso semelhante: “Agravo de
instrumento - Ação de cobrança de seguro DPVAT - Verba honorária pericial fixada em R$ 1.200,00 - Pleito de redução para até
um salário mínimo - Inadmissibilidade - Remuneração fixada que atende aos parâmetros de razoabilidade e moderação,
inserindo-se, ademais, na média do que esta Col. Câmara vem estipulando em casos paradigmas - Recurso desprovido” (TJSP,
Rel. REINALDO LOPES, j.10/08/12, recurso 0158535-13.2012.8.26.0000, comarca de origem: Olímpia, Juiz prolator da decisão
de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). 9. Honorários pela parte requerida, que deverão ser depositados em 05 dias
(a contar da publicação desta decisão) para o início dos trabalhos (sob pena de preclusão da prova), em razão da aplicação da
regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor). Ou seja, é a parte requerida que deve provar que a parte autora não apresenta invalidez permanente ou eventual
extensão da invalidez. Nesse sentido: “Inversão do ônus da prova: Reza o art. 6º, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor
‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’. Notese que a partícula ‘ou’ bem esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova quando apenas uma das
duas hipóteses está presente no caso. Não há qualquer outra exigência no Código de Defesa do Consumidor, sendo assim
facultado ao juiz inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para o fornecedor, parte mais forte e
expert na relação, pois o espírito do CDC é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não o contrário,
impondo provar o que é em verdade o “o risco profissional” ao vulnerável e leigo consumidor”. (Cláudia Lima Marques, Antonio
Herman V. Benjamim, Bruno Miragem, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Revista dos Tribunais, 2006, p.183).
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu nesse sentido: “Logo, verifica-se que a Lei 8.078/90 tem o
escopo precípuo de adequar o processo à universalidade da jurisdição, à medida que o modelo tradicional de distribuição do
ônus da prova, consubstanciado no art. 333 do Código de Processo Civil, mostrou-se inadequado às sociedades de massa,
podendo obstar, assim, o acesso à uma ordem jurídica efetiva e justa... determinar que o agravante adiante os honorários é
prestigiar o princípio da isonomia proclamado por Ruy Barbosa, conferindo um tratamento desigual aos desiguais. Esse
entendimento está em consonância com o neoprocessualismo, que destaca a importância dos direitos fundamentais na aplicação
do formalismo processual” (TJSP, Relator RUBENS CURY, AI 0024156-72.2011.8.26.0000, j.13/04/11, origem José Bonifácio).
Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo corroborou o entendimento acima: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Demanda para recebimento de cobertura prevista em modalidade de seguro obrigatório de veículo automotor
(DPVAT). Perícia médica. Ônus da ré. Inteligência do artigo 333, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, da Lei nº
8.078/90. Recurso da ré. Desprovimento... Cobertura por invalidez permanente, dano e respectiva extensão noticiados pela
autora (fls. 26/37), resistência da seguradora, no ponto, quanto ao grau da incapacidade (fls. 62/87), da ré o ônus da respectiva
prova pericial, assim à consideração da norma do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, com o consectário natural, de
responder pela remuneração do perito, exegese mais favorável à autora, também sob influxo da norma do artigo 6º, VIII, da Lei
nº 8.078/90” (TJSP; Rel. Des. CARLOS RUSSO; j.23/05/2012; AI nº0057867-34.2012.8.26.0000; comarca de origem: Olímpia;
Magistrado prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). Ainda no mesmo sentido: “Vinha considerando
que a inversão do ônus da prova não acarreta a inversão da responsabilidade pelo seu custeio. Porém, depois de debater a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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matéria com a eminente Desembargador Silvia Rocha Gouvêa, sua Excelência me fez ver o desacerto desse entendimento,
levando-me a mudar de posição. De fato, a inversão do ônus da prova sem a correspondente inversão do custeio não faz
sentido, porque aquele que precisa realizar a prova não pode depender do custeio a ser feito pela outra parte, eis que se ele não
for efetuado, a prova de que necessita poderá não ser realizada” (TJSP; Rel. CESAR LACERDA; j.19/03/13; Agravo de
Instrumento nº 0262714-95.2012.8.26.0000; Comarca de origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de 1º grau: Lucas Figueiredo
Alves da Silva). Também vale citar o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda para recebimento de cobertura
prevista em modalidade de seguro obrigatório de veículo automotor (DPVAT). Perícia médica. Ônus da ré. Inteligência do artigo
333, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Desprovimento” (TJSP; Rel. Des. CARLOS RUSSO;
j.24/07/13; Agravo de instrumento nº0061534-91.2013.8.26.0000; Comarca de Origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de 1º
grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). 10. Com o depósito dos honorários, intime-se o(a) perito(a) para indicar data para a
perícia, que deve ser realizada no prazo máximo de 60 dias. 11. De acordo com o artigo 431-A, do Código de Processo Civil, o
Perito deverá cientificar as partes, na pessoa do respectivo procurador, e os assistentes técnicos, a data da perícia. Poderá,
subsidiariamente, caso não tenha meios para cumprir tal mister, comunicar o Juízo da data da perícia. Tal comunicação deve ser
feita com antecedência mínima de 20 dias, para que haja tempo suficiente para o cartório intimar as partes. Tudo sob pena de
nulidade da perícia e revogação da nomeação. Haverá casos em que a perícia poderá ser feita de modo indireto, ou seja, com
base em documentos, a critério do(a) Sr(a). Perito(a), não sendo aplicável a regra do artigo 431-A. 12. Os assistentes técnicos
oferecerão seus pareceres no prazo de 10 (dez) dias, prazo que é contado após a intimação das partes da apresentação do(s)
laudo(s) (Artigo 433 do Código de Processo Civil). 13. Vindo aos autos o(s) laudo(s), abra-se vista às partes para que se
manifestem em memoriais, pelo prazo comum de 05(cinco) dias, ocasião em que também poderão se manifestar sobre as
provas produzidas. O prazo começa a ser contado após a futura publicação no diário de justiça eletrônico de ato ordinatório.
Após, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), NILTON VELHO
(OAB 261751/SP)
Processo 1004476-09.2015.8.26.0400 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
BRADESCO Financiamentos S/A - Vistos. 1. Nos termos do artigo 529, em analogia ao artigo 523, §2º, do Código de Processo
Civil, não havendo alteração fática e jurídica que fundamentou a decisão anterior (fls.31/32), mantenho-a nos seus próprios
fundamentos. 2. Considerando que a parte autora tem outro defensor, aceito a renúncia do advogado indicado na petição de
fl.77. Anote-se. 3. No mais, deve a parte autora, no prazo de 5 dias, dar integral cumprimento ao ato ordinatório de fl.56, sob
pena de revogação da liminar. Int. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP)
Processo 1004560-10.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Stefane Eduarda Gomes Gonçalves - Vistos.
1. Recebo a petição de fls.20/25 como emenda à petição inicial. Anote-se. 2. Quanto ao pedido de justiça gratuita, transcrevo
o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “... A simples declaração de pobreza não basta
para a concessão do benefício, mormente quando a parte se faz representar por advogado particular - Agravante que não
trouxe para o feito nenhum documento apto a comprovar o alegado estado de penúria - Não concessão da benesse - Recurso
não provido. Quem pede os benefícios da gratuidade deve provar que deles efetivamente necessita” (TJSP; Rel. MOURA
RIBEIRO; j.27/09/12; agravo 0194778-53.2012.8.26.0000; Juiz prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves
da Silva). No mesmo sentido: “EMENTA: Assistência judiciária. Indeferimento. Ausência de elementos objetivos que indiquem
impossibilidade de custeio das despesas processuais. Decisão mantida. Recurso improvido. Via de regra, simples afirmação
feita pelo interessado de que não está em condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família,
é suficiente para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-los,
máxime quando estão presentes elementos que indicam a possibilidade de custeio das despesas processuais. No caso, o autor
é solteiro, trabalhador autônomo, havendo informação de que no final do ano de 2014 adquiriu veículo de valor razoável, além
de ter contratado advogado particular, condições essas que não se coadunam com a alegada impossibilidade financeira” (TJSP;
Rel. KIOITSI CHICUTA; j.01º/10/15; agravo 2192656-28.2015.8.26.000; Comarca de origem: Olímpia; Juiz prolator da decisão de
primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva); 3. No caso concreto, considerando que não foi juntado nenhum documento que
comprove a situação de miserabilidade (Exemplos: declaração de imposto de renda, holerite e/ou certidão do cartório de imóveis
de que não possui bens), considerando que a parte autora não foi qualificada na petição inicial no que tange à sua profissão,
considerando, ainda, a constituição de Advogado(a), entendo que os benefícios da justiça gratuita não podem ser concedidos
à parte autora. Nesse sentido: “Finalmente impende anotar que tem sido comum o expediente, que aqui se vislumbra. A parte,
procurando evitar o desembolso de numerário, no transcorrer do processo, requer o benefício da assistência judiciária, o que
lhe é fácil fazer, visto que basta declarar a impossibilidade financeira. Busca, assim, isentar-se do pagamento das custas
processuais, as quais, certamente, não devem ser suportadas, sem necessidade, pelo Estado e, em última instância, pelo
contribuinte. Tal banalização do instituto jurídico da gratuidade processual, de grande utilidade para viabilizar o acesso à justiça
dos menos afortunados, é inadmissível e deve ser amplamente coibida. O que se vê é um sério desvio de finalidade, que cabe
ao Juiz reprimir por meio de seu poder-dever de fiscalização, imposto pelo art. 35, VII, da Lei Orgânica da Magistratura” (TJ/
SP; Rel. Des. Itamar Gaino; j.08/02/10; agravo 990.10.043106-4). No mesmo sentido: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa física
Necessidade de que a parte requerente da concessão dos benefícios da assistência judiciária demonstre a alegada insuficiência
de recursos, não sendo mais suficiente simples declaração de pobreza Exegese do artigo 5º, LXXIV, da CF Agravante que
não comprovou não poder arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua
família Benefício não concedido Recurso não provido” (TJSP; Rel. Tersio José Negrato; j.01º/09/2010; agravo 90.10.365753-5).
Por fim, cito outro julgado: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ELEMENTOS DOS AUTOS REVELADORES DE QUE O PAGAMENTO
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO IMPLICA EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA
FAMÍLIA INDEFERIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO” (TJSP; Rel. RICARDO FEITOSA; j.15/12/14; agravo
2191974-10.2014.8.26.0000). 4. Assim, concedo o prazo de 10 dias para o recolhimento das custas, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito. Int. - ADV: JULIANA MAIARA DIAS (OAB 294428/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OLÍMPIA EM 11/01/2016
PROCESSO

:0000020-13.2016.8.26.0557
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CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : ofício n. 02/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.S.R.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000597-25.2015.8.26.0557
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 787/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.M.
ADVOGADO : 268276/SP - Leo Cristian Alves Bom
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000641-44.2015.8.26.0557
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 424/2015 - Severinia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.S.A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000613-76.2015.8.26.0557
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 3025/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: J.F.F.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000030-57.2016.8.26.0557
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 02/2016 - Altair
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: P.P.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000081-54.2016.8.26.0400
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 50/2016 - Olímpia
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: C.E.C.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000082-39.2016.8.26.0400
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 49/2016 - Olímpia
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: N.H.N.G.
ADVOGADO : 91091/SP - Silvio Roberto Ribeiro de Lima
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000084-09.2016.8.26.0400
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 32/2016 - Olímpia
AUTOR
: J.P.
RÉU : D.M.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000085-91.2016.8.26.0400
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 25/2016 - Olímpia
AUTOR
: J.P.
RÉU : A.A.F.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000086-76.2016.8.26.0400
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 27/2016 - Olímpia
AUTOR
: J.P.
RÉU : G.A.L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000036-64.2016.8.26.0557
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
OF : 22/2016 - São Paulo
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AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.S.L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0008713-76.2015.8.26.0506
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.F.P.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0039881-67.2013.8.26.0506
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE
: C.I.J.
INFRATOR
: R.S.A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0041509-91.2013.8.26.0506
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE
: C.I.J.
INFRATOR
: R.S.A.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0005113-02.2014.8.26.0597
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: D.C.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0018598-51.2014.8.26.0506
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: D.C.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0021024-02.2015.8.26.0506
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: B.H.T.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de SP
VARA:VARA CRIMINAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO CESAR PAVESE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 04/2016 - Execução
Execução n. 937.933 - apenso. JUSTIÇA PÚBLICA X ERIKSON DA CRUZ BARBOSA DOS SANTOS. Fls. 66: V. Cumprase o v. acórdão. Intime-se à defesa. Havendo recurso, tornem os autos conclusos. Caso contrário, certifique-se o trânsito em
julgado e comunique-se a instância superior. Int. (Por V. Acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo, julgando
agravo em execução penal foi dado provimento ao apelo da defesa para restabelecer as penas restritivas de direitos impostas
nos feitos nºs 76493/09 e 7746/09 - 2ª e 3ª execuções.) - Advogado: MARLI SANTANGELO OAB/SP n. 209.956.
Execução n. 873.957/2. JUSTIÇA PÚBLICA X CRISTIANO SOUZA DE BRITO. Fls. 151: 1. Fls. 95 (Cálculo de liquidação de
penas): Ciente; 2. Fls. 149 (Certidão): Ciente; 3. Fls. 150 (Manifestação do Ministério Público): Ciente; 4. Tendo em vista que
o condenado CRISTIANO SOUZA DE BRITO, RG. n. 23.152.337/SP, cumpriu integralmente a pena que lhe fora imposta nos
presentes autos, bem como, manifestação Ministerial de fls. 150, declaro EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fundamento no
artigo 66, II, da LEP; 5.
Expeça-se em seu favor o competente alvará de soltura; 6. Ao Defensor nomeado expeça-se
certidão de honorários advocatícios (código 310); 7.
Efetue as devidas anotações e comunicações, após, observadas as
cautelas de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.- Advogado: LIGIA FERNANDA DE LIMA VELHO OAB/SP n. 144.271.
Execução n. 983.488 - apenso. JUSTIÇA PÚBLICA X RENAN JESUS DE OLIVEIRA. Fls. 80: VISTOS. 1. Fls. 79 (Pesquisa
SIVEC): Ciente; 2. Tendo em vista que o condenado Renan Jesus de Oliveira, RG. n. 61.620.518/SP, encontra-se preso no
CDP da cidade de São José do Rio Preto-SP, remetam-se os presentes autos à Vara de Execuções Penais daquela comarca;
3. Ao Defensor nomeado expeça-se certidão de honorários (cód. 310); 4. Efetue as anotações necessárias. Int. Dil. - Advogado:
RENAN ROBERTO ALVES PEREIRA OAB/SP n. 358.471.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

707

JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO CESAR PAVESE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016 - criminal
Processo 0000381-64.2015.8.26.0557 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- JEFERSON DE MORAIS DOS SANTOS - Decisão de fl. 70/v: “Vistos. 1. Analisando a denúncia (fls. 01-i/02-i), reputo
presentes as condições para o exercício da ação penal, bem como os pressupostos processuais, além da justa causa, razão
pela qual, por estar em termos e descrever a lide penal (materialidade do fato e autoria delitiva), a RECEBO, não obstante
os argumentos despendidos na(s) defesa(s) prévia(s) (fls. 67/69), desacompanhada(s) de documento(s) que confirme(m) a(s)
tese(s) esposada(s), de cuja detida leitura não verifiquei (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a
existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime
ou (IV) a existência de causa extintiva da punibilidade do agente.2. Nesse sentido, DESIGNO, observado o Provimento CSM n.
1179/2006, audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 23 de fevereiro de 2016, às 15h30.3. Cite-se pessoalmente
a parte acusada para comparecer ao interrogatório; se estiver presa, requisite-a, devendo o Poder Público providenciar sua
apresentação.4. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação que morar(em) nesta jurisdição, ou, se for o caso,
requisite(m)-na(s), expedindo-se carta(s) precatória(s) para inquirir aquela(s) que morar(em) fora desta jurisdição.5. Intime(m)se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela defesa que morar(em) nesta jurisdição, advertida(s) do disposto no art. 219 do CPP
(aplicação de multa, processo por crime de desobediência e pagamento das custas da diligência), ou, se for o caso, requisite(m)a(s), expedindo-se carta(s) precatória(s) para inquirir aquela(s) que morar(em) fora desta jurisdição.5.1 Quanto às pessoas que
se referem aos antecedentes, à conduta social e à personalidade da parte acusada (“testemunhas de antecedentes”), relembro
a Defesa sobre a advertência inicial (arts. 209, § 2º, e 400, § 1º, do CPP).6. Oficie-se ao I.I.R.G.D.Int. Dilig.” - ADV: RODRIGO
BIAGIONI (OAB 209989/SP)
Processo 0001146-55.2014.8.26.0400 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins EDSON APARECIDO DOS SANTOS e outro - Os autos se encontram com vista ao Dr. Cristiano Ferraz Barcelos, dd. defensor
do correu Edson, para apresentar no prazo de 5 dias, memoriais. - ADV: CRISTIANO FERRAZ BARCELOS (OAB 313046/SP)
Processo 0001470-50.2011.8.26.0400 (400.01.2011.001470) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Jose Carlos
de Souza - Decisão de fl. 434: “Vistos. 1. Fls. 416/423 (Acórdão que confirmou a sentença penal condenatória); fls. 425 e
433 (certidão de trânsito em julgado para os acusadso): Ciente. 2. Tendo em vista que já foi expedida guia de recolhimento
provisória, encaminhe cópias necessárias para instrui-la. 3. Oficie-se ao Tribunal competente comunicando a data do trânsito
em julgado, conforme determinado à fl. 425. 4. Intime-se o sentenciado José Carlos de Souza, por intermédio de seu defensor,
para efetuar o recolhimento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP’s, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Expeça-se certidão de
honorários ao defensor do acusado John Lennon, nos termos do convênio Defensoria/OAB, código 301, de acordo com a tabela
vigente. 6. Após, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Int. Dilig.” (nota de cartório: Os autos se encontram
aguardando o defensor do acusado José Carlos de Souza comprovar nos autos o recolhimento da taxa judiciária) - ADV: GALIB
JORGE TANNURI (OAB 24289/SP)
Processo 0002495-59.2015.8.26.0400 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- Ueslei da Silva Martins - Decisão de fl. 79: “Vistos.1. Analisando a denúncia (fls. 01-i/03-i), reputo presentes as condições
para o exercício da ação penal, bem como os pressupostos processuais, além da justa causa, razão pela qual, por estar em
termos e descrever a lide penal (materialidade do fato e autoria delitiva), a RECEBO, não obstante os argumentos despendidos
na(s) defesa(s) prévia(s) (fls. 72/78), desacompanhada(s) de documento(s) que confirme(m) a(s) tese(s) esposada(s), de cuja
detida leitura não verifiquei (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de
causa excludente da culpabilidade do agente; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou (IV) a existência de
causa extintiva da punibilidade do agente.2. Nesse sentido, DESIGNO, observado o Provimento CSM n. 1179/2006, audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2016, às 15h45.3. Cite-se pessoalmente a parte acusada
para comparecer ao interrogatório; se estiver presa, requisite-a, devendo o Poder Público providenciar sua apresentação.4.
Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação que morar(em) nesta jurisdição, ou, se for o caso, requisite(m)na(s), expedindo-se carta(s) precatória(s) para inquirir, em data anterior à da audiência, aquela(s) que morar(em) fora desta
jurisdição.5. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela defesa que morar(em) nesta jurisdição, advertida(s) do disposto
no art. 219 do CPP (aplicação de multa, processo por crime de desobediência e pagamento das custas da diligência), ou, se
for o caso, requisite(m)-a(s), expedindo-se carta(s) precatória(s) para inquirir, em data posterior à da audiência, aquela(s) que
morar(em) fora desta jurisdição.5.1 Quanto às pessoas que se referem aos antecedentes, à conduta social e à personalidade da
parte acusada (“testemunhas de antecedentes”), relembro a Defesa sobre a advertência inicial (arts. 209, § 2º, e 400, § 1º, do
CPP).6. Oficie-se ao I.I.R.G.D.Int. Dilig.” - ADV: SILVANA DE SOUSA (OAB 248359/SP)
Processo 0003402-34.2015.8.26.0400 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Nilson Aparecido Fernandes - Decisão de fl. 75/v|: “Vistos. 1. Analisando a denúncia (fls. 01-i/03-i), reputo presentes as condições
para o exercício da ação penal, bem como os pressupostos processuais, além da justa causa, razão pela qual, por estar em
termos e descrever a lide penal (materialidade do fato e autoria delitiva), a RECEBO, não obstante os argumentos despendidos
na(s) defesa(s) prévia(s) (fls. 70/71), desacompanhada(s) de documento(s) que confirme(m) a(s) tese(s) esposada(s), de cuja
detida leitura não verifiquei (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de
causa excludente da culpabilidade do agente; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou (IV) a existência de
causa extintiva da punibilidade do agente.2. Nesse sentido, DESIGNO, observado o Provimento CSM n. 1179/2006, audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2016, às 16h30.3. Cite-se pessoalmente a parte acusada
para comparecer ao interrogatório; se estiver presa, requisite-a, devendo o Poder Público providenciar sua apresentação.4.
Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação que morar(em) nesta jurisdição, ou, se for o caso, requisite(m)na(s), expedindo-se carta(s) precatória(s) para inquirir, em data anterior à da audiência, aquela(s) que morar(em) fora desta
jurisdição.5. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela defesa que morar(em) nesta jurisdição, advertida(s) do disposto
no art. 219 do CPP (aplicação de multa, processo por crime de desobediência e pagamento das custas da diligência), ou, se
for o caso, requisite(m)-a(s), expedindo-se carta(s) precatória(s) para inquirir, em data posterior à da audiência, aquela(s) que
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morar(em) fora desta jurisdição.5.1 Quanto às pessoas que se referem aos antecedentes, à conduta social e à personalidade da
parte acusada (“testemunhas de antecedentes”), relembro a Defesa sobre a advertência inicial (arts. 209, § 2º, e 400, § 1º, do
CPP).6. Oficie-se ao I.I.R.G.D.Int. Dilig.” - ADV: DÉBORA ABI RACHED ASSIS (OAB 225652/SP)
Processo 0003408-85.2008.8.26.0400 (400.01.2008.003408) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato Marcelo Aparecido do Nascimento - Decisão de fl. 522: “Vistos. 1. Fl. 507 (Parecer da Contadoria Judicial referente ao cálculo
prescricional): Ciente. 2. O Ministério Público e a Defesa manifestaram (fls. 509 e 521). 3. HOMOLOGO, nos termos do art.
538, § 1º, das NSCGJ, os cálculos providenciados pela Contadoria Judicial. 4. Nos termos analógicos do art. 402 das NSCGJ,
REQUISITE-SE a folha de antecedentes da parte acusada a cada 12 (doze) meses, bem assim informes da Receita Federal,
da Justiça Eleitoral e, se for o caso, da autoridade policial que presidiu o inquérito policial. 4.1 Se a parte acusada não for
localizada, REPITA-SE o item 4. 4.2 Se for localizada, manifeste-se o Ministério Público. 4.2.1 Comunique-se eventual Juízo
(art. 395, caput, das NSCGJ). 3 de novembro de 2015 - ADV: JOSE ROBERTO CALHADO CANTERO (OAB 119389/SP)
Processo 0010806-44.2012.8.26.0400 (400.01.2012.010806) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a
Ordem Tributária - Ivo Zangirolami - - Eurides Zangirolami - - Sylvia Zangirolami - Tópico final da r. sentença de fls. 637/642:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal (1), com fundamento no art. 387, caput, do CPP, para
o fim de condenar, como incurso, por 5 (cinco) vezes, no art. 1º, II e IV, da LCOT, na forma do art. 71, caput, do CP, o
réu IVO ZANGIROLAMI, portador do RG n. 2.576.066 - SSP/SP, às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa, cujo valor diário da pena de multa determino em 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo do
fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pena privativa de liberdade aquela que SUBSTITUO por DUAS
restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação pecuniária de 100 (cem) salários mínimos a entidade pública ou
privada com destinação social desta Comarca, nos termos do art. 45, § 1º, do CP , e, a segunda, em multa (substitutiva ou
vicariante cumulada), fixada, nos termos dos arts. 49, caput, e 60, caput, do CP, em 30 (trinta) dias-multa (sistema adotado),
atribuindo-se, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, o valor de 1/30 (um trinta avos), a cada dia-multa, do salário mínimo vigente ao
tempo do fato, a ser atualizado, quando da execução, pela Tabela Prática do nosso E. Tribunal de Justiça (art. 49, § 2º, do CP);
bem como (2), com fundamento no art. 386, V, do CPP, absolver os acusados Sr. EURIDES ZANGIROLAMI, portador do RG n.
4.453.222 - SSP/SP, e Sra. SYLVIA ZANGIROLAMI, portadora do RG n. 3.563.457 - SSP/SP, dos crimes denunciados previstos
no art. 1º, II e IV, da LCOT, porque não existe prova de terem concorrido para as infrações penais processadas e julgadas. 3.1Do
direito de recorrer em liberdade. Expeçam-se guias de recolhimento provisória, de imediato; definitiva, com o trânsito em julgado
em desfavor do(a)(s) réu(é)(s).” - ADV: MARCIO EUGENIO DINIZ (OAB 130278/SP), PEDRO ANTONIO DINIZ (OAB 92386/SP),
JEAN CARLO OLIVEIRA DOS REIS FILHO (OAB 306818/SP), RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ (OAB 309979/SP)

ORLÂNDIA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 07/01/2016
PROCESSO :0000309-15.2015.8.26.0610
CLASSE
:OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE
: F.A.S.
ADVOGADO : 262134/SP - Oswaldo de Campos Filho
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001085-34.2015.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: V.S.S.
ADVOGADO : 309929/SP - Thiago dos Santos Carvalho
EXECTDO
: J.J.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001086-19.2015.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Luis Cândido Manso
ADVOGADO : 293166/SP - Ricardo Luis Marques
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001087-04.2015.8.26.0404
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: J.R.F.
ADVOGADO : 309929/SP - Thiago dos Santos Carvalho
REQDO
: D.R.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000002-46.2016.8.26.0404
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Varlei Aparecido de Oliveira
: 217139/SP - Daniel Murici Orlandini Máximo
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REQDO
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000003-31.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valdeci Morais da Silva
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDO
: Tim Celular S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000004-16.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Otávio do Nascimento
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDO
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000005-98.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gilberto Alves Garcia
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDO
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000006-83.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gabriela Cristina Lemes
ADVOGADO : 217139/SP - Daniel Murici Orlandini Máximo
REQDO
: Município de Orlândia
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000007-68.2016.8.26.0404
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : 244022/SP - Rodolfo Barbosa da Costa
REQDA
: Gabriela Alessandra Gonçalves
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000008-53.2016.8.26.0404
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Juliana Cristina Oliveira da Silva
ADVOGADO : 293158/SP - Pedro Renato Abrahão Berardo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000009-38.2016.8.26.0404
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: H.M.O.
ADVOGADO : 312586/SP - Ademilson de Paula
ALIMENTANTE
: L.O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000010-23.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Renan da Cunha Barros Me
ADVOGADO : 312586/SP - Ademilson de Paula
REQDO
: Editora Net Alpha Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000011-08.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Francivaldo Barbosa da Silva
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDO
: Claro TV (Embratel Tvsat Telecomunicações S/A)
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000012-90.2016.8.26.0404
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.M.B.I.
ADVOGADO : 80414/SP - Mauricio de Oliveira
REQDO
: M.H.M.B.I.
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:1000013-75.2016.8.26.0404
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: M.R.P.
ADVOGADO : 293158/SP - Pedro Renato Abrahão Berardo
REQDO
: N.C.S.J.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000014-60.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R.C.F.
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDA
: C.E.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0003395-30.2015.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Poliana Venancio da Silva Lima
ADVOGADO : 164653/SP - Antônio Carlos Leite
REQDO
: Gilberto Ferreira Lepi
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000015-45.2016.8.26.0404
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Lucilena Lago Moreira
ADVOGADO : 160496/SP - Rodrigo Antônio Alves
HERDEIRO
: Luiz Orlando Lago
ADVOGADO : 160496/SP - Rodrigo Antônio Alves
REQDA
: Ana Rita Lago
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000016-30.2016.8.26.0404
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: I.B.S.S.
ADVOGADO : 318108/SP - Pedro Del Monte Marcussi
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 08/01/2016
PROCESSO :1000018-97.2016.8.26.0404
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Carlos Alberto Figueira Matos
ADVOGADO : 309929/SP - Thiago dos Santos Carvalho
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000019-82.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Albino Benedito
ADVOGADO : 309929/SP - Thiago dos Santos Carvalho
REQDA
: Langona & Langona Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000020-67.2016.8.26.0404
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: E.S.F.
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
REQDA
: M.J.V.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000021-52.2016.8.26.0404
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Varlei Aparecido de Oliveira
ADVOGADO : 217139/SP - Daniel Murici Orlandini Máximo
REQDO
: Brasil Card
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000022-37.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Alexandre Spagiari Freitas
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDA
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000023-22.2016.8.26.0404
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Regiane Michele Vasco Gonçalves
: 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
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REQDO
: Lojas Cem S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000024-07.2016.8.26.0404
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: G.C.D.
ADVOGADO : 300537/SP - Rodolfo Chiquini da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000025-89.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Matheus da Silva Essia
ADVOGADO : 300537/SP - Rodolfo Chiquini da Silva
REQDO
: Itaú Unibanco S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000028-44.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Terezinha da Conceição Silva Vital
ADVOGADO : 309929/SP - Thiago dos Santos Carvalho
REQDO
: Banco Santander (Brasil) S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000029-29.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Pedro Del Monte Marcussi
ADVOGADO : 318108/SP - Pedro Del Monte Marcussi
REQDA
: Fernanda Tiseo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000027-59.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Luiz Fernando da Silva Junior
ADVOGADO : 137157/SP - Vinicius Bugalho
REQDA
: Divina Luiza Rechi
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000031-96.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: C.C.
ADVOGADO : 300537/SP - Rodolfo Chiquini da Silva
REQDA
: T.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000032-81.2016.8.26.0404
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Município de Orlândia
ADVOGADO : 148042/SP - Flaviano Donizeti Ribeiro
EMBARGDA : Carina Guedes
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000033-66.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Ivan de Moura Carneiro
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000034-51.2016.8.26.0404
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Luis Roberto Pinto
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000036-21.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Vanessa Aparecida Leme
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:1000037-06.2016.8.26.0404
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Juscemar Tavares Vestuário ME
281590/SP - Lucas Ramos Borges
Juliana Patrícia Apolinário André
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000038-88.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário - ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Silvia Maria Rosa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000040-58.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário - ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Débora Gomes Mazzoni
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000039-73.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário-ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Eliana Cristina Valentini
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000041-43.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Luana Cristina Aires de Almeida
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000042-28.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário-ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Poliane Bregantin Antonio
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000043-13.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Rosinalva Geloni
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000044-95.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário-ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Nilse Helena de Mendonça
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000045-80.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Nilse Helena de Mendonça
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000047-50.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário - ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Jessica Fernanda Ribeiro da Silva Ardt
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1000048-35.2016.8.26.0404
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: Juscemar Tavares Vestuário-ME
: 281590/SP - Lucas Ramos Borges
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EXECTDO
: David Leonardo dos Santos Otávio
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000050-05.2016.8.26.0404
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Juscemar Tavares Vestuário ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
REQDO
: Douglas Felipe de Souza
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000049-20.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Juscemar Tavares Vestuário - ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
REQDO
: Martiniano Silva Lanchonete Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000051-87.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário-ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDO
: Luiz Cesar Costa
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000052-72.2016.8.26.0404
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Juscemar Tavares Vestuário-ME
ADVOGADO : 281590/SP - Lucas Ramos Borges
EXECTDA
: Rosangela Cristina Alves Pereira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000053-57.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Izaías Alves da Silva
ADVOGADO : 309929/SP - Thiago dos Santos Carvalho
REQDO
: Wyclean Rodrigues da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000054-42.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcos Antonio de Sousa
ADVOGADO : 191784/SP - Vivian Carolina Melo Campos
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000055-27.2016.8.26.0404
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 122626/SP - Claudio Kazuyoshi Kawasaki
REQDO
: Ines Silva Onofre - Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000056-12.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Esequias Ribeiro da Silva
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDO
: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000057-94.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Renato Ribeiro dos Santos
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDA
: BANCO ITAUCARD S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000058-79.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Daniel de Paula Machado
ADVOGADO : 247578/SP - Ângela Aparecida de Souza Lemos
REQDO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:1000059-64.2016.8.26.0404
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CLASSE
:EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Alexandro Gabriel Bez
ADVOGADO : 38869RS - Marcelo Jose Pavan
EMBARGDO : Distribuidora de Cereais Jb Ltda
ADVOGADO : 69119/SP - Jose Vieira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000060-49.2016.8.26.0404
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: K.C.C.A.
ADVOGADO : 230543/SP - Marco Aurelio Vanzolin
REQDO
: M.A.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000061-34.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: José Clemilton de Sousa Silva
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDO
: Banco Bradesco S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000062-19.2016.8.26.0404
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: V.M.A.
ADVOGADO : 322796/SP - Jean Nogueira Lopes
REQDO
: L.C.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000064-86.2016.8.26.0404
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: João Petacci
ADVOGADO : 321448/SP - Katia Teixeira Viegas
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000065-71.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Reginaldo Ferreira da Silva
ADVOGADO : 217139/SP - Daniel Murici Orlandini Máximo
REQDO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000066-56.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Paulo Ricardo Mendonça Lino
ADVOGADO : 306523/SP - Paulo Henrique Mortari Martins
REQDA
: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000063-04.2016.8.26.0404
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Benigno de Freitas
ADVOGADO : 321448/SP - Katia Teixeira Viegas
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000067-41.2016.8.26.0404
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Luiz Ary Pinto Ferreira
ADVOGADO : 126973/SP - Adilson Alexandre Miani
REQDO
: Mps Serviços Em Construção Civil Ltda Epp
VARA:1ª VARA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 07/01/2016
PROCESSO
CLASSE

:0000013-56.2016.8.26.0610
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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CF : 15/2016 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.S.M.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000014-41.2016.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 12/2016 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
REQDO
: F.D.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000006-64.2016.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 02/2016 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.A.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000005-79.2016.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 02/2016 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000314-37.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 393/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: E.A.F.M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000267-63.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 2372/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: P.S.M.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000275-40.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2392/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.S.O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000285-84.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2682/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.A.B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000286-69.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2686/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.G.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000294-46.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 390/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: L.F.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000295-31.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2420/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.S.
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000297-98.2015.8.26.0610
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 392/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.D.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000011-25.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 2630/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.E.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000012-10.2016.8.26.0404
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 2616/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : S.R.M.S.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 08/01/2016
PROCESSO :0000014-77.2016.8.26.0404
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 50/2016 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.P.P.S.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000024-24.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2286/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.S.R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000016-47.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 371/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.C.D.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000023-39.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2190/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.M.C.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000018-17.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 368/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000019-02.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 378/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000022-54.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1448/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.V.S.
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :0000021-69.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 364/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000020-84.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2280/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000015-62.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 381/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.E.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000017-32.2016.8.26.0404
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1975/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000026-91.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2378/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.F.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000028-61.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900306/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.C.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000029-46.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900305/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.R.M.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000030-31.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900205/2015 - Onda Verde
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.G.O.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000027-76.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900317/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.H.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0002910-30.2015.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 1260/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : S.P.B.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000034-68.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900300/2015 - Orlandia
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AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.L.R.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000035-53.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900304/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.A.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000036-38.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2360/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000037-23.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2317/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.A.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000038-08.2016.8.26.0404
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2314/2015 - Orlandia
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.H.T.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FERNANDO DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 0004385-55.2014.8.26.0404 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - J.F.M. - Fls. 112. Tendo em vista
as circunstancias que envolveram os fatos arrolo como testemunha do Juízo o Dr. Paulo Sérgio Françolin Júnior, nos termos
do art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal. Providencie a serventia o expediente necessário. Intime-se e cumpra-se. ADV: ADRIANO AUGUSTO FÁVARO (OAB 160360/SP), NELSON MARTELOZO JUNIOR (OAB 232267/SP), EVANDRO DIAS
JOAQUIM (OAB 78159/SP).
Expediente do Tribunal do Júri. 1ª Sessão Periódica de 2016. Vistos. Nos termos do artigo 432 do C.P.P., designo o DIA 18
DE JANEIRO DE 2016, ÀS 13:00 HORAS, para o sorteio dos jurados que atuarão na 1ª Sessão Periódica do Tribunal do Júri,
cujos julgamentos estão designados para os dias 17/02/2016 (P. 2220-74.2010) e 01/03/2016 (P. 118-45.2011). Intimem-se o
Ministério Público e os patronos dos réus nos processos acima mencionados. Cumpra-se. Orlândia, 22 de setembro de 2015.
ADV. ÉDER KREBSKY DARINI OAB 164662/SP, ADV. LUIZ EUGÊNIO MARQUES DE SOUZA OAB 120906/SP.

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS REJEITADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DA
JUSTIÇA Nª 1119/2012 – J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620
Petições encaminhadas por equivoco pelos operadores do direito ao Distribuidor da Comarca de Orlândia-SP:
MOTIVO: descumpridas as NGCGJ (artigos 1196 e seguintes)

NUMERO DO PROTOCOLO
1001076-

CLASSE

ASSUNTO

ADVOGADO

OAB

UF

Inventário

Inventário e Partilha

Marina Baggini Carvalho

313.110

SP

Espécie de Contrato

Lucas Ramos Borges

281.590

SP

Obrigação de Fazer

Daniel Murici Orlandini
Máximo

217.139

SP

Nota Promissória

Lucas Ramos Borges

281.590

SP

Dissolução

Rodolfo chiquini da Silva

300.537

SP

72.2015.8.26.0404
1000026-74.2016.8.26.0404
1000030-14.2016.8.26.0404
1000035-36.2016.8.26.0404
1000017-15.2016.8.26.0404

Execução de Título
Extrajudicial
Procedimento
Ordinário
Execução de Título
Extrajudicial
Divórcio consensual
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281.590

OSASCO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSASCO EM 11/01/2016
PROCESSO :1500016-67.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura Municipal de Osasco
EXECTDA
: Cristiane Marcondes dos Santos Duailibi
VARA:1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000338-64.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.A.T.
RECLAMADO : R.O.A.L.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000339-49.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : C.M.O.S.
RECLAMADO : G.R.N.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000340-34.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D.P.S.
RECLAMADO : A.C.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000236-25.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Carlos Fernandes Campos
ADVOGADO : 365719/SP - Edleine Minel de Medeiros Pereira
REQDO
: Prefeitura Municipal de Osasco
VARA:1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1014469-61.2015.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Aparecida Gomes de Oliveira
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDA
: Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000341-19.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.S.A.
RECLAMADO : M.R.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1016955-19.2015.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alexandre Celso Exposto Garcia
ADVOGADO : 131847/SP - Eliana Leite Fonseca
REQDA
: Banco Bradesco Cartões S.A.
ADVOGADO : 131351/SP - Bruno Henrique Goncalves
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000237-10.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Jose Carlos Nunes Coelho
VARA:6ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1016768-11.2015.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Cardoso Ferreira
ADVOGADO : 296174/SP - Marcelo Pires Marigo
REQDA
: BRADESCO SAÚDE S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1014907-29.2015.8.26.0004
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Donata Aparecida Campos de Barros
ADVOGADO : 162387/SP - Fernanda Araújo Gândara
REQDO
: Alexandre Adalberto Clemente
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000238-92.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Valéria dos Santos
ADVOGADO : 260420/SP - Paulo Roberto Quissi
REQDO
: Ctl Engenharia Ltda
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000383-68.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.L.S.
RECLAMADO : R.P.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000239-77.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Cezar Martins de Oliveira
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000240-62.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Elialdo Flor dos Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000384-53.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : F.N.S.
RECLAMADO : J.J.G.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000241-47.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Fag Company Express Ltda - Me
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000234-55.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Patrick Alana Dorado Salam
ADVOGADO : 331226/SP - André Luis Franco Rodrigues
REQDA
: SKY Brasil Serviços LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000242-32.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Nicholas Gayoso Ferreira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000244-02.2016.8.26.0405
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Wilson Roderval Lopes Pereira
: 210766/SP - Claudete Pereira Michelassi
: Tim Celular S/A
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VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000247-54.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Leonor Moreira da Silva Jacintho
ADVOGADO : 340418/SP - Fernando Baleira Leão de Oliveira Queiroz
REQDO
: Sgh Empreendimentos Spe Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000248-39.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Carlos Eduardo Origa Moreira
ADVOGADO : 184680/SP - Fernanda da Silveira Riva Villas Boas
REQDA
: CLARO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000249-24.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Joao Paulo de Oliveira Carneiro 36388958826
ADVOGADO : 365719/SP - Edleine Minel de Medeiros Pereira
REQDO
: Rc Suporte e Tecnologia & Designer
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000250-09.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Webert da Silva Santos
ADVOGADO : 184680/SP - Fernanda da Silveira Riva Villas Boas
REQDO
: Inss - Instituto Nacional do Seguro Social
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000251-91.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Pedro Henrique Figueiredo Anastácio
ADVOGADO : 118662/SP - Sergio Anastacio
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000385-38.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SANDRA FELIX FRANCISCO CUNHA
RECLAMADO : ALIPIO FRANCISCO FILHO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000253-61.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Daniel Nogueira Alves
ADVOGADO : 210567/SP - Daniel Nogueira Alves
REQDO
: Ibbca 2008 Gestao Em Saúde Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000255-31.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Honda S/A
ADVOGADO : 108911/SP - Nelson Paschoalotto
REQDO
: Thiago Roberto do Nascimento Freitas
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000256-16.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 245964/SP - Cristina Carloni Fernandes de Almeida Prado
EXECTDA
: Paulo Teixeira de Lucena
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000257-98.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcia Ramos Coelho Ferreira
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000258-83.2016.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Marcia Ramos Coelho Ferreira
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ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000259-68.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Willian Francisco Depoli
ADVOGADO : 257654/SP - Gracielle Ramos Regagnan
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000260-53.2016.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Maria Carolina Zacante Cristofoleti
ADVOGADO : 48330/SP - Mario Roberto Rodrigues Lima
REQDO
: Julio Cesar Ferreira de Almeida
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000261-38.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Baltazar Abadia de Souza
ADVOGADO : 293901/SP - Wanderson Guimarães Vargas
REQDO
: Comelo Incorporadora e Administradora
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1020470-62.2015.8.26.0405
CLASSE
:SOBREPARTILHA
REQTE
: Fernando Vidal dos Santos
ADVOGADO : 302849/SP - Fabricio de Gois Araujo
REQDA
: Daisy Cristina Pereira Vidal dos Santos
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1027685-89.2015.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: H.S.D.
ADVOGADO : 307744/SP - Maike Anderson Damaceno
EXECTDO
: D.P.D.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000386-23.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.N.S.
RECLAMADO : M.S.R.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000263-08.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcia Ramos Coelho Ferreira
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDA
: Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000265-75.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 321140/SP - Mariana Mello Monzani Borges
EXECTDO
: Elio Marques dos Santos
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000266-60.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcia Ramos Coelho Ferreira
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDA
: Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000264-90.2016.8.26.0405
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Aparecida Sasso de Carvalho
ADVOGADO : 79661/SP - Gilberto Lourenco Gil
EXECTDO
: MUNICIPIO DE OSASCO
VARA:1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO

:1000245-84.2016.8.26.0405
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R.O.P.
ADVOGADO : 149194/SP - Carla Cristiane Hallgren Silva
REQDO
: A.P.P.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1018057-76.2015.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REPRTATEAT : G.B.S.
ADVOGADO : 327605/SP - Simone Kizzy Alves
EXEQTE
: G.S.S.
ADVOGADO : 327605/SP - Simone Kizzy Alves
EXECTDO
: N.S.S.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000407-96.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.G.S.
RECLAMADO : R.S.B.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000410-51.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.G.S.
RECLAMADO : C.V.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000235-40.2016.8.26.0405
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: E.T.S.
ADVOGADO : 371571/SP - Andresa Cristina Gomes
REQDA
: P.R.T.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000243-17.2016.8.26.0405
CLASSE
:OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE
: Severina Maria de Santana
ADVOGADO : 334617/SP - Luis Fernando Alves Meira
REQDO
: Durval Batista de Melo
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000411-36.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.J.M.B.
RECLAMADO : A.J.B.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000412-21.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : G.G.N.S.
RECLAMADO : G.N.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000267-45.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Aços Trefita Ltda
ADVOGADO : 207660/SP - Cinira Gomes Lima Mélo
EXECTDO
: Nekarht Indústria e Comércio de Peças e Máquinas Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000268-30.2016.8.26.0405
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Edevaldo Baroni
ADVOGADO : 79661/SP - Gilberto Lourenco Gil
IMPTDA
: Marisa Elisabeth da Silva - Secretária de Administração do Município de Osasco
VARA:2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000413-06.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.A.R.
RECLAMADO : J.F.C.N.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO

:0000415-73.2016.8.26.0405
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CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : S.S.N.
RECLAMADA : T.C.M.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000252-76.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.R.C.S.
ADVOGADO : 265220/SP - Andresa Aparecida Medeiros de Araujo Albonete
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000416-58.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : T.S.V.
RECLAMADA : V.G.D.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000254-46.2016.8.26.0405
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: C.R.S.
ADVOGADO : 240337/SP - Cláudia Monção Lima Forteza
REQDA
: J.S.S.S.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000262-23.2016.8.26.0405
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Alessandra da Conceição de Lima
ADVOGADO : 123618/SP - Claudia Regina Soares dos Santos
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000419-13.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.S.C.S.
RECLAMADO : W.F.C.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000271-82.2016.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Helio Antonio Pascoto
ADVOGADO : 130979/SP - Maria Rosemeire Craid
REQDA
: Reggiane Pestana
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000272-67.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 68832/SP - Elcio Montoro Fagundes
EXECTDA
: Adalgisa Carmen de Araujo Branco
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000273-52.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: J.S.S.
ADVOGADO : 292207/SP - Fabio Oliveira Dutra
REQDO
: O.X.S.
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000420-95.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : G.R.S.
RECLAMADO : J.M.M.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000421-80.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Daniela Cristina Miranda Martins
REQDA
: VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000274-37.2016.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Luciana Aparecida Augusto
: 101799/SP - Maristela Goncalves
: Osmaro Passos de Souza
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VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000275-22.2016.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Natalice Ventura Paulino
ADVOGADO : 190352/SP - Wellington Antonio da Silva
REQDA
: Verônica Silva Oliveira
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1027087-38.2015.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Geraldo Ferreira Neves
ADVOGADO : 254105/SP - Maria Inês de Sousa
REQDO
: Prefeitura Municipal de Osasco
VARA:2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000422-65.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : T.S.J.
RECLAMADO : A.S.C.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000423-50.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.P.N.
RECLAMADO : A.S.N.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000425-20.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JACKSON DE JESUS SANTOS
REQDA
: SCRAP SOC COMERCIAL LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000428-72.2016.8.26.0405
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : L.F.S.
RECLAMADO : T.F.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1017899-21.2015.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: L.F.M.T.
ADVOGADO : 281027/SP - Maira Cristina Santos de Sousa
REPRTTEAT : A.O.T.
ADVOGADO : 281027/SP - Maira Cristina Santos de Sousa
REQDA
: J.M.G.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000424-35.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Waldir Antonio Mungo
REQDO
: VIA VAREJO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000276-07.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Carlos Alberto Alves de Sousa
ADVOGADO : 275908/SP - Marcus Vinicius Rossi Bomfim Gomes
REQDO
: Madeira Spe Empreendimentos Imobiliários S/A
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000277-89.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Odair Batista da Silva
ADVOGADO : 321406/SP - Emiko Endo
REQDO
: BANCO PECUNIA S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000278-74.2016.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Marjorie Louise Mendes Greco
: 170341/SP - Anderson Hernandes
: BANCO BRADESCO SA
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VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000432-12.2016.8.26.0405
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: C.T.M.O.S.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000431-27.2016.8.26.0405
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: C.T.R.C.O.S.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000430-42.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: FRANCINETE NASCIMENTO SILVA PACHECO
REQDO
: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000285-66.2016.8.26.0405
CLASSE
:INTERPELAÇÃO
REQTE
: Legacy Incorporadora Ltda
ADVOGADO : 249910/SP - Andre Rocha
REQDA
: Ana Paula Batista de Souza
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000286-51.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Carlos Eduardo Ferreira
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000284-81.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: José Francisco Silva Filho
ADVOGADO : 176717/SP - Eduardo Cesar Delgado Tavares
REQDO
: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000433-94.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Adélia Alves Camargo
REQDO
: VIA VAREJO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000280-44.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: B.F.
ADVOGADO : 77460/SP - Marcio Perez de Rezende
REQDO
: A.A.S.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000281-29.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Rafaela de Andrade Lima
ADVOGADO : 321406/SP - Emiko Endo
REQDO
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000283-96.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marjorie Louise Mendes Greco
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000289-06.2016.8.26.0405
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: Cecilia Cesar Pavão
ADVOGADO : 159139/SP - Marcelo Martins Cesar
REQDO
: Clinica Oftalmologica Edson de Souza Mello Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000290-88.2016.8.26.0405
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marjorie Louise Mendes Greco
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000279-59.2016.8.26.0405
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Instituto Nacional de Seguro Social
ADVOGADO : 38713/PR - Marina Brito Battilani
EMBARGDO : Jose Costa e Silva
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000282-14.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Alan Cunha Bueno Silva
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000287-36.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cicero Edildo Alves Maximo
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000288-21.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Claudio da Silva Soares
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000292-58.2016.8.26.0405
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Fabiola Nogueira Ferraz
ADVOGADO : 261712/SP - Marcio Rosa
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000291-73.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Diego Braz da Silva
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000293-43.2016.8.26.0405
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Priscila Nogueira Ferraz Pereira
ADVOGADO : 261712/SP - Marcio Rosa
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A.
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000301-20.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Manoel José Vieira
ADVOGADO : 237655/SP - Rafael de Souza Lino
REQDA
: Tokio Marine Seguradora S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000295-13.2016.8.26.0405
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Airtom Coimbra de Sá
ADVOGADO : 261712/SP - Marcio Rosa
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REPRTTEAT
REQTE
REQDO

:1000299-50.2016.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: J.R.S.N.V.
: N.F.V.
: P.M.O.
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VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000294-28.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edimar Elias
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000296-95.2016.8.26.0405
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO
ADVOGADO : 82890/SP - Ana Maria Gomes de Souza Tinoco Amaral
EMBARGDO : ALLAN MALHEIRO SILVA
ADVOGADO : 115094/SP - Roberto Hiromi Sonoda
VARA:2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000297-80.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Elcio Ribeiro Cruz
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000302-05.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gabriela Marques Alcaide Carvalho
ADVOGADO : 344979/SP - Filipe Carvalho Vieira
REQDO
: Nextel
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000298-65.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Felicittá Condomínio e Lazer
ADVOGADO : 42188/SP - Euzebio Inigo Funes
REQDO
: Denis Henrique Porfirio Andrade
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000300-35.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Everaldo Jose Santos do Nascimento
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000445-11.2016.8.26.0405
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: V.P.
REPRTADO
: E.B.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000303-87.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fernando Henrique Rangel da Silva
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000304-72.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria Aliete de Sousa
ADVOGADO : 259623/SP - Madalena Batista Sales
REQDA
: Antonia Lima Gomes
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000305-57.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Creusa Maria Nunes Ferreira Baron
ADVOGADO : 249014/SP - Creusa Maria Nunes Ferreira Baron
REQDO
: Roberto M da Costa Neto Esquadrias Me
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000306-42.2016.8.26.0405
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: Flavia Oliveira de Sousa
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000307-27.2016.8.26.0405
CLASSE
:INTERPELAÇÃO
REQTE
: Legacy Incorporadora Ltda
ADVOGADO : 249910/SP - Andre Rocha
REQDO
: Jefferson Dias de Souza
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000308-12.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gledson Soares dos Santos
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000437-34.2016.8.26.0405
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: A.I.M.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000309-94.2016.8.26.0405
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Sesp - Sociedade Educacional São Paulo
ADVOGADO : 232245/SP - Luciana Belli de Aquino
REQDO
: André Luis Galdino de Sá
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000446-93.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: SERGIO FERNANDO DE SANTANA
REQDA
: MARIA NILVA MARÇAL PIRES
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000310-79.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gutemberg Reis Silva
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000447-78.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Elaine Carvalho da Silva
REQDO
: Marcella Móveis Infantis Ltda. - ME
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000311-64.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REPRTATEAT : T.M.L.
REQTE
: J.M.L.R.
REQDO
: P.M.O.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000312-49.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Igor Damasceno dos Santos
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000451-18.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: BRUNA SOUSA GADELHA
REQDO
: Loja Eletrolux Com Virtual de Eletrodom LTDA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000449-48.2016.8.26.0405
CLASSE
:HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE
: I.M.S.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
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PROCESSO :1000314-19.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REPRTATEAT : C.O.V.
REQTE
: A.M.O.T.
REQDO
: P.M.O.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000313-34.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Andreia Alborguette 32173913816
ADVOGADO : 223284/SP - Marcelo Eduardo Vituri Langnor
REQDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000246-69.2016.8.26.0405
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
HERDEIRA
: Regina Celia da Silva
ADVOGADO : 332380/SP - Josilene Lima Simões
REQDO
: Maria de Lourdes Rezende Silva
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000315-04.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jeferson Andre Cândido
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000269-15.2016.8.26.0405
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: B.C.C.
ADVOGADO : 313315/SP - Jose Adriano de Oliveira Barros
ALIMENTADA : A.M.M.C.
ADVOGADO : 313315/SP - Jose Adriano de Oliveira Barros
REQDA
: A.M.M.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000317-71.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maicon Carvalho de Aquino
ADVOGADO : 370272/SP - Bruno Maximiliano Franchini Hensel
REQDO
: Banco Credifibra S A Cfi
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000450-33.2016.8.26.0405
CLASSE
:HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE
: J.T.N.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000318-56.2016.8.26.0405
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO
ADVOGADO : 82890/SP - Ana Maria Gomes de Souza Tinoco Amaral
EMBARGDO : ARISTIDES NOVELLI FILHO
VARA:2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000456-40.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: RONERIS DOS SANTOS ALMEIDA XAVIER
REQDO
: MARCO ANTONIO DA SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000316-86.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Quiteria Santos de Oliveira
ADVOGADO : 372615/SP - Doralice Alves Nunes
REQDO
: FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
REQDO

:0000455-55.2016.8.26.0405
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Fernanda dos Santos Antunes
: Faculdade Anhanguera de Osasco
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VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :0000457-25.2016.8.26.0405
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: L.S.L.Z.
REQDA
: M.L.Z.F.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000320-26.2016.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Ana Paula Franco da Silva
ADVOGADO : 130979/SP - Maria Rosemeire Craid
REQDA
: Isolda Maria de Oliveira
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000321-11.2016.8.26.0405
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Maria Jose dos Santos Rocha
ADVOGADO : 370272/SP - Bruno Maximiliano Franchini Hensel
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000324-63.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marjorie Louise Mendes Greco
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDA
: Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000322-93.2016.8.26.0405
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Shirley Mendes Rodrigues
EMBARGDO : Art Sonorizacao Automotiva Ltda
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000325-48.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Inzoraide Vinha Schiewaldt
ADVOGADO : 89373/SP - Oscar Schiewaldt
REQDO
: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.a.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000326-33.2016.8.26.0405
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: P.A.P.
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000327-18.2016.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Sergio Luiz Grynkraut Hajczylewicz
ADVOGADO : 95928/SP - Oscar Amaral Filho
REQDO
: Renan Macario Freire - Me
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000328-03.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jonny Lima de Castro
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000329-85.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Bruno Refundini
ADVOGADO : 196828/SP - Luciana Vitalina Firmino da Costa
REQDO
: Acropole Construções Civis e Arquitetura Ltda
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000330-70.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.R.L.
ADVOGADO : 278352/SP - Joao Daniel Linkevicius Gilio
REQDO
: B.S.L.
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0000459-92.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Pedro Rodilha
REQDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000331-55.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Liana Rosa de Melo
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000332-40.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ritmika Produções Artisticas
ADVOGADO : 213472/SP - Renata Cristina Porcel de Oliveira Rocha
REQDO
: BANCO BRADESCO SA
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000334-10.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz Wagner Gonçalves Lima
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:7ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000460-77.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: IVAN ROCHA PARDINHO
REQDA
: Eletropaulo Metropolitana
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000525-72.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcio Sena Ribeiro
REQDO
: Diego da Silva Ferreira
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000529-12.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Osvaldo Veneruchi
REQDO
: AES Eletropaulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO
PROCESSO :1000340-17.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.F.J.
ADVOGADO : 314218/SP - Lucineudo Pereira de Lima
REQDO
: A.L.T.C.P.
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000341-02.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REPRTATEAT : D.S.N.
REQTE
: P.L.S.N.
REQDO
: P.M.O.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000335-92.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maike Afonso Batista
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000337-62.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Mariane Carvalho dos Santos
ADVOGADO : 332427/SP - Mariana Paulo Pereira
REQDA
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000338-47.2016.8.26.0405
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CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Mixsabor Distribuidora Domiciliar Ltda Me
EMBARGDO : DAIRY PARTNERS AMÉRICAS BRASIL LTDA
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1017864-61.2015.8.26.0405
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: A.F.M.
ADVOGADO : 327550/SP - Lea Carta da Silva
REQDA
: S.M.S.U.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000339-32.2016.8.26.0405
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: Marlon Marques Gomes Me
ADVOGADO : 71688/SP - Getulio Jose dos Santos
REQDO
: Nunes Consultoria e Venda de Imoveis Ltda.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000342-84.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.F.J.
ADVOGADO : 314218/SP - Lucineudo Pereira de Lima
REQDO
: R.C.S.C.F.S.
VARA:8ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000319-41.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.E.C.
REQDA
: R.A.F.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000323-78.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: S.S.
REQDO
: A.L.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0002787-83.2002.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: W.L.C.S.
ADVOGADO : 85855/SP - Danilo Barbosa Quadros
REQDO
: P.M.
ADVOGADO : 121024/SP - Maria Aparecida Gimenes
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000333-25.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E.P.F.
ADVOGADO : 331153/SP - Tania Maria Pinheiro Leal de Souza
REQDA
: R.A.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000336-77.2016.8.26.0405
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: E.P.F.
ADVOGADO : 331153/SP - Tania Maria Pinheiro Leal de Souza
REQDA
: R.A.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000596-74.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: JOSE LUIS SOUSA DA LUZ
REQDA
: ADRIANA JORJON FRANCELINO DA SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000343-69.2016.8.26.0405
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Safra S/A
ADVOGADO : 108911/SP - Nelson Paschoalotto
REQDO
: Edison Mota Pitombeira
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1500017-52.2016.8.26.0405
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: Prefeitura Municipal de Osasco
EXECTDO
: Antonio Luiz Batista
VARA:2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000345-39.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Denise Augusta de Oliveira
ADVOGADO : 330747/SP - Ian Libardi Pereira
REQDO
: Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000611-43.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: LEONARDO JORGE PIOVESANI
REQDO
: ADILSON DO NASCIMENTO SILVA
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000347-09.2016.8.26.0405
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: V.F.J.
ADVOGADO : 314218/SP - Lucineudo Pereira de Lima
REQDA
: T.B.S.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000346-24.2016.8.26.0405
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Edy Rodrigues Frota
ADVOGADO : 130979/SP - Maria Rosemeire Craid
REQDO
: Jose Alberto Cunha
VARA:2ª VARA CÍVEL

7ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON LISBOA RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NÍVEA MARIA PAES BRONZATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 0046049-34.2012.8.26.0405 (405.01.2012.046049) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Cirlene
Rocha - Maria de Fatima Ribeiro Rodrigues - Autos nº 1905/12 Vistos. Fls. 217/250: ciência à autora do ofício encaminhado pelo
DETRAN. Fls. 251/253: ciência. A autor deverá tomar as providências ali mencionadas. Retornem ao arquivo. Intime-se. - ADV:
OLÍVIA APARECIDA FÉLIX DA SILVA (OAB 212407/SP), ALEXANDRE COSTA (OAB 263578/SP), VARONE MOREIRA DOS
SANTOS (OAB 35480/BA)
PROC. 221/1987 - ARROLAMENTO Yoshiko Wada X Bernardino Conticelli despacho: Autos desarquivados por 30 dias.
Nada sendo requerido no período retornarão ao arquivo. ADVs. SILVIA MORAIS ANTUNES OAB-SP 296.947.
PROC. 85/1996 - INVESTIGAÇÃO DE PATERNINADE G.A.O. repr. E.T.O. x W.P.L. despacho: Autos desarquivados por
30 dias. Nada sendo requerido no período retornarão ao arquivo. ADVs. MAURO MURY JUNIOR OAB-SP 278.979 e LAENE
FURTADO PEREIRA MURY OAB-SP – 297.296.
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON LISBOA RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NÍVEA MARIA PAES BRONZATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 1000664-75.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade Fiduciária - B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - CICERO SOARES DA COSTA - Vistos. Fls. 221/223: Defiro a penhora de
ativos do executado, via BACENJUD, que será realizada após o recolhimento da taxa respectiva. Intime-se. - ADV: EDUARDO
RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO (OAB 149066/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/
DP)
Processo 1000728-51.2015.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Cédula de Crédito Bancário - COOPERATIVA
ECONOMIA MUTUO DOS EMPREGADOS EMP. METAL. OSASCO CREDMETAL - Vistos. Fls. 15: defiro a pesquisa de bens
perante o RENAJUD e INFOJUD, mediante o pagamento da taxa correspondente código da receita 434-1 guia FEDTJ no valor
de R$ 12,20, para cada um dos Órgãos (Provimento CSM 2195/2014). Intime-se. - ADV: RENATA MARTINEZ GALDAO DE
ALBUQUERQUE (OAB 200274/SP), WEBER SANCHES LACERDA (OAB 320218/SP)
Processo 1000845-42.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento
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- ROSILENE DE CÁSSIA ALMEIDA GARCIA - Vistos. Tendo em vista o cadastro do cumprimento de sentença onde serão
executados os valores devidos, arquivem-se estes autos. Intime-se. - ADV: ODETE NEUBAUER DE ALMEIDA (OAB 82491/SP)
Processo 1000981-39.2015.8.26.0405 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: JORGE DONIZETI
SANCHEZ (OAB 73055/SP)
Processo 1001855-42.2015.8.26.0011 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Adilson Nunes Pereira - Luciene Oliveira D. Alexandre - Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliario S/A - - Vila Allegra São Francisco Empreendimento
Imobiliário Spe Ltda - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelos réus às fls. 298/330, nos efeitos devolutivo e
suspensivo. Dê-se vista a parte contrária para oferecimento de contrarrazões de apelação. Após, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, observadas as formalidades legais. Intime-se. ADV: VANESSA DE OLIVEIRA AKUTAGAWA (OAB 335821/SP), ALEXANDRE FIDALGO (OAB 172650/SP)
Processo 1002499-64.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Donna Victoria Comércio e Confecção
de Roupas Ltda Me - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Prossiga-se nos autos do cumprimento de
sentença cadastrado, conforme certidão de fls. 207. Arquivem-se estes autos, anotando-se a sua extinção. Intime-se. - ADV:
ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), CELSO CORREIA DA SILVA (OAB 271361/SP)
Processo 1002499-64.2015.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - BANCO BRADESCO SA Donna Victoria Comércio e Confecção de Roupas Ltda Me - Vistos. Fls. 1/3: defiro. Intime-se a autora ora devedora, por seu
advogado pela imprensa oficial para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a sentença, efetuando o pagamento do valor de R$
1.090,87, conforme o cálculo apresentado, sob pena de multa de 10% (dez por cento) a ser acrescida na condenação, a teor
do disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação que lhes deu a Lei 11.232 de 22/12/2005.
Intime-se. - ADV: CELSO CORREIA DA SILVA (OAB 271361/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP)
Processo 1003636-81.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: MARIA CRISTINA BARCHIN DENUNCI (OAB 162059/SP)
Processo 1003911-30.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou
carta de citação/intimação. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 1004255-11.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Rosilene Querubin do Espirito
Santo - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Ante a manifestação da autora (fls. 156/167),
comprovando a existência de acordo que ainda não havia sido comunicado nestes autos, determino o imediato arquivamento
destes autos, anotando-se a sua extinção. Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado às fls. 149 em favor da ré.
Intime-se. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN),
ALINE SABINO (OAB 360815/SP)
Processo 1005290-06.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Maria Angelica de Jesus Lima - Buzin
Transportes e Comércio Ltda e outro - Manifestem-se a partes sobre o interesse na especificação de provas e na realização
de audiência de conciliação, em 5 dias. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), CÁTIA TALARICO DA
CRUZ FLORES (OAB 212116/SP), ODAIR SANCHES DA CRUZ (OAB 52773/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP),
JULIANA XAVIER DE BEM (OAB 60987/RS)
Processo 1006154-44.2015.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução - Mixkit - Comércio, Importação e Exportação Ltda.m - - Marcelo Takaya - ITAU UNIBANCO SA - Ciência para a autora
do depósito efetuado de fls. 7. - ADV: MILENA LOPES CHIORLIN (OAB 205532/SP), MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP),
DENIS DONAIRE JUNIOR (OAB 147015/SP), LEANDRO MARCANTONIO (OAB 180586/SP)
Processo 1007248-61.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO SA
- Vistos. Fls. 157: defiro a expedição de mandado de levantamento em favor do exequente relativo ao depósito de fls. 69. Após
o levantamento, requeira o exequente em cinco dias o que entender de direito para o prosseguimento da ação. Intime-se. - ADV:
PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP)
Processo 1008000-96.2015.8.26.0405 - Renovatória de Locação - Espécies de Contratos - Pertini Comércio de Calçados
Ltda - Ciência para os requeridos do depósito de fls. 174. - ADV: RICARDO NEGRAO (OAB 138723/SP), RODRIGO TAMBUQUE
RODRIGUES (OAB 259905/SP), MARCIA APARECIDA FELIPE (OAB 90580/SP)
Processo 1008479-89.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Lais Alexandrow Lois - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV:
CARLOS AUGUSTO DA FONSECA JUNIOR (OAB 314572/SP)
Processo 1009247-15.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Nelson de Castro Barbosa - Antonio Aurino
Moreira e outro - Ciência para as partes sobre a data para a realização da perícia (17/05/2016 às 11:30 hs). - ADV: MARCUS
FREDERICO BOTELHO FERNANDES (OAB 119851/SP), LUCAS RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP), RAFAEL DIAS ROSA
(OAB 274388/SP), ESTER COMODARO CARDOSO (OAB 310283/SP)
Processo 1010680-88.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - GUILHERME
MATTENHAUER LOPES e outro - Manifeste-se sobre a certidão do mandado de fls. 226/227. - ADV: EDSON COVO JUNIOR
(OAB 141393/SP), IVAN DANTAS (OAB 130453/SP), RICARDO ARENA JUNIOR (OAB 100141/SP)
Processo 1010810-44.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA
- Oficina de Joias Giron Ltda - Me e outro - Vistos. Fls. 123 e 126: defiro. Providencie a Serventia a minuta de averbação da
penhora pelo sistema ARISP. Intime-se. - ADV: EDSON DE ANDRADE SALES (OAB 314487/SP), ANDRE LUIS FULAN (OAB
259958/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
Processo 1011171-61.2015.8.26.0405 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Rodrigo Goncalves de Oliveira - Emilia da Silva Barros - Tópico final do termo de audiência: “Vistos. Manifeste-se o embargante a
respeito da proposta de parcelamento formulada pela embargada e indique se possui alguma outra prova a produzir justificando
eventual requerimento. Prazo: 10 dias...” - ADV: RAQUEL HELENA PASSOS (OAB 273381/SP), JAIRO TEIXEIRA (OAB 60054/
SP)
Processo 1011282-45.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Eduardo dos Passos Silva
- Vistos. Regularize a serventia a evolução classe para cumprimento de sentença no sistema. Providencie o exequente o
prosseguimento da execução, em 5(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intime-se. - ADV: FILIPE CARVALHO
VIEIRA (OAB 344979/SP)
Processo 1011288-86.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade Fiduciária - Bimbo do Brasil ltda
- Vistos. Fls. 118/121: defiro o bloqueio requerido perante o BACENJUD, a título de arresto, mediante o pagamento da taxa
correspondente código da receita 434-1 “impressão de bloqueio do Sistema BACENJUD”, guia FEDTJ no valor de R$ 12,20
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(Provimento CSM 2195/2014). Intime-se. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)
Processo 1012201-34.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Igor Paiva de Almeida - Banco Bradesco Cartões S.A.
- O feito foi extinto em outubro passado e o mandado de levantamento devidamente expedido, à época, bastando sua retirada.
- ADV: MATHEUS STARCK DE MORAES (OAB 316256/SP), GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/
SP)
Processo 1013460-64.2015.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação São Paulo - manifestar-se, em 05
dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB
141484/SP)
Processo 1014342-26.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - Fundação Instituto de
Administração - Vistos. Fls.67: Defiro; aguarde-se pelo prazo requerido. Intime-se. - ADV: LUIZINHO ORMANEZE (OAB 69510/
SP)
Processo 1015820-69.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. Fls.
63: defiro a pesquisa de endereços perante o BACENJUD e RENAJUD, mediante o pagamento da taxa correspondente código
da receita 434-1 guia FEDTJ no valor de R$ 12,20, para cada um dos Órgãos (Provimento C SM 2195/2014). Intime-se. - ADV:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/SP)
Processo 1015937-60.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
PANAMERICANO SA - Vistos. Fls. 67: Defiro nova tentativa de localização de endereços via BACENJUD e INFOJUD, como
requerido, porém depois do recolhimento das taxas respectivas. Intime-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/
SP), ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 1015947-41.2014.8.26.0405 - Depósito - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA - Vistos. Homologo o pedido de desistência do autor às fls. 160 para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos de direito, julgo extinta a presente ação ajuizada por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A em face de FELIPE MEDEIROS BRITO nos termos do artigo 267, VIII do Código de Processo Civil. Não tendo o autor
em seu pedido feito qualquer ressalva, considero tal ato incompatível com o direito de recorrer (art. 503, § único do CPC) e
determino que publicada esta pela imprensa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Recolha o mandado
independentemente de cumprimento. P. R.I. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 1016076-46.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Cheque - André Eduardo da Silva - André Eduardo
da Silva - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: ANDRÉ
EDUARDO DA SILVA (OAB 225581/SP)
Processo 1016094-33.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco GMAC S/A - manifestar-se,
em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: ANTONIO CARLOS PACHECO
NASCIMENTO (OAB 54306/SP)
Processo 1016406-09.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Catia Franco de Araújo Rabelo Tim Celular S/A - Vistos. Arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: AIRILISCASSIA SILVA DA
PAIXÃO (OAB 314754/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)
Processo 1016478-93.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Momentum Empreendimentos
Imobiliários LTDA - Recolha o autor, em cinco dias, o valor da condução do oficial de justiça para a nova diligência requerida. ADV: ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 157835/SP)
Processo 1016513-53.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - Fabiana da Silva Ferreira - Ciência para a autora
do depósito de fls.145. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), VICTOR LUIZ SANTOS (OAB 351694/SP)
Processo 1016589-14.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - manifestarse, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES
SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO
(OAB 89457/SP)
Processo 1017634-19.2015.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Duplicata - Arj Company Assessoria Comércio
Importação Exportação Ltda - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação.
- ADV: ANA CARLA PIMENTA DOS SANTOS (OAB 345357/SP), CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO (OAB 188698/SP)
Processo 1017715-02.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Obrigações - CAMACAM EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA - Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A - Manifestem as partes sobre a juntada do
laudo pericial. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), LUIZ FERNANDO PRIOLI (OAB 189848/SP)
Processo 1018045-62.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Doralice Neri Curado - BANCO BRADESCO
SA - Manifeste-se a requerente, em cinco dias, sobre a petição e documento (pagamento) do réu, fls.95/96. - ADV: MARCOS
AURELIO FARIAS (OAB 333589/SP), EDUARDO RIBEIRO DE MENDONÇA (OAB 24978/SP), CECILIA LEMOS NOZIMA (OAB
254067/SP), SOLENY OLIVEIRA PEREIRA (OAB 149386/SP), MARIA REGINA VALARELLI CANEPPELE (OAB 231973/SP)
Processo 1018171-15.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Edmara da Silva - BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A. - Manifeste-se a requerente, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art.
326 ou 327 do CPC). - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB
257654/SP)
Processo 1019292-15.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade Fiduciária - B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Recolha o autor diligência complementar de Oficial de Justiça por se tratar de
dois atos (citação e penhora). - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 1020261-30.2014.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Fadiga & Mardula Sociedade
de Advogados - CARLOS EDUARDO MARETTI - Providencie o(a) interessado(a) a retirada da guia de levantamento em 05 dias,
esclarecendo que a referida guia está arquivada em pasta própria. Nada Mais - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP),
CLAYTON FLORENCIO DOS REIS (OAB 221825/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1020261-30.2014.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Fadiga & Mardula Sociedade
de Advogados - CARLOS EDUARDO MARETTI - Providencie o(a) interesado(a) a retirada da guia de levantamento em 05 dias,
esclarecendo que a referida guia está arquivada em pasta própria. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), CLAYTON
FLORENCIO DOS REIS (OAB 221825/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
Processo 1020346-79.2015.8.26.0405 - Cautelar Inominada - Liminar - Willian Agnelli Rocha - Vistos. Aguarde-se a
comunicação do julgamento do agravo de instrumento e respectivo trânsito em julgado. A seguir, tornem conclusos para nova
deliberação. Intime-se. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)
Processo 1022587-60.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO SA F PEREIRA DA SILVA ALIMENTOS EPP - - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - Vistos. Cuida-se de apreciar defesa apresentada
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pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no exercício das funções de Curador Especial, ao executado F PEREIRA
DA SILVA ALIMENTOS EPP e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, citados por edital para os termos da presente ação de
execução por quantia certa que lhe é promovida pelo BANCO BRADESCO S/A., que arrestou bens do devedor via BACENJUD.
A defesa apresentada, por negativa geral, não tem o condão de inviabilizar o prosseguimento da ação executiva ajuizada,
porquanto encontra-se o credor embasado em título de crédito líquido, certo e exigível, não abalado pela resistência oferecida.
Nesses termos, DEIXO DE ACOLHER OS TERMOS DA DEFESA APRESENTADA, CONVERTO EM PENHORA O ARRESTO
ANTERIORMENTE REALIZADO e determino à serventia que, frente à inexistência de qualquer outra impugnação, providencie
a liberação do montante apreendido em favor do credor, expedindo-se mandado de levantamento dos valores depositados às
fls. 67/69 em favor do credor. Sem condenação em honorários. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RS
(OAB 999999/SP), PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP),
CRISTINA CARLONI FERNANDES DE ALMEIDA PRADO (OAB 245964/SP)
Processo 1022602-92.2015.8.26.0405 - Exibição - Liminar - Cleide Silva da Paixao - BANCO BRADESCO SA - Manifestese a autora, em cinco dias, sobre a petição e depósito do requerido, fls.70/71. - ADV: MATHEUS STARCK DE MORAES (OAB
316256/SP), GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)
Processo 1022742-63.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Vistas dos
autos ao autor para: CIÊNCIA BACEN JUD - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1022742-63.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - manifestarse, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES
SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1022841-96.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Mariza de Fatima Pinto Cecílio - Vistos. Torno sem
efeito a decisão de fls. 42, eis que a autora não recolheu as custas do preparo (fls. 41). Providencie a apelante em 05 (cinco)
dias a taxa de recolhimento do preparo, para o recurso de apelação, sob pena de deserção. Intime-se - ADV: LEANDRO LUCIO
ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/SP)
Processo 1023058-42.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - A.C.F.I. manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: LUIS EDUARDO
MORAIS ALMEIDA (OAB 124403/SP)
Processo 1023097-39.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - Willian Martins Candido - - Edson Eduardo
Moreira Candido - Bradesco Vida e Previdencia S/A - Manifeste-se autor e réu sobre o interesse na especificação de provas e
na realização de audiência de conciliação, em 5 dias. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), VICTOR LUIZ
SANTOS (OAB 351694/SP)
Processo 1023333-25.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Osasco
Life - Marcelo Manoel Coelho de Moraes - Manifestem-se as partes, em cinco dias, indicando as provas que pretendem produzir,
bem como se há interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RS (OAB
999999/SP), GABRIEL RAGHI SANTANA (OAB 324137/SP)
Processo 1023479-32.2015.8.26.0405 - Exibição - Liminar - Wanderson Pereira - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A. - Manifeste-se o requerente, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art. 326 ou 327 do CPC).
- ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP),
GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 1023509-67.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Sergio Jose de Macedo Neto - Banco Bradesco Cartões
S.A. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias,
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP), BRUNO HENRIQUE
GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 1023509-67.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Sergio Jose de Macedo Neto - Banco Bradesco Cartões
S.A. - Diga o requerente se os documentos de fls. 53/127 têm o condão de satisfazê-lo, restando advertido de que seu silêncio
será compreendido como hipótese positiva. Acenada hipótese díspar, deverá declinar de forma pormenorizada quais mais
almeja e para qual finalidade. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARINA FREITAS DE ALMEIDA
(OAB 341552/SP)
Processo 1023601-45.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Manifestese o autor sobre o andamento do feito. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)
Processo 1024360-43.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Alcir Gabriel Birello
- HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - Manifestem-se sobre a petição juntada às fls. 359/376. - ADV: MARCELO
GARCIA MENTA DE CARVALHO (OAB 116360/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)
Processo 1024447-62.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO
SA - Manifestar-se em, cinco dias, sobre o resultado da certidão do sr. Oficial de justiça de fls. 125. - ADV: LUIS ANTONIO
GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)
Processo 1024712-98.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO ITAUCARD S/A Ciência BACENJUD - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 1024851-16.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marcelo Ferreira do
Nascimento - Banco Finasa S/A - À réplica. - ADV: CARLOS HENRIQUE SOLIMANI (OAB 148080/SP), GLAUCIO HENRIQUE
TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/
SP)
Processo 1024981-40.2014.8.26.0405 - Monitória - Duplicata - Atacado de Pneus Ltda. Me - Manifeste-se o autor sobre o
andamento do feito. - ADV: VIRGILIO PINONE FILHO (OAB 104248/SP)
Processo 1026334-81.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Liminar - ITAU UNIBANCO SA - Comercial Help de Gas e
Agua L - Manifestem-se as partes, em cinco dias, indicando as provas que pretendem produzir, bem como se há interesse na
realização de audiência de conciliação. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP), HILTON VALÉRIO DOS SANTOS (OAB
11562/PI)
Processo 1026455-12.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco GMAC
S/A - Recolha o autor, em cinco dias, as diligências do oficial de justiça para o novo endereço indicado. - ADV: SIDNEI FERRARIA
(OAB 253137/SP)
Processo 1026849-19.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Ronaldo Seraphim Ribeiro - BANCO BRADESCO SA
- Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FABIO
CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP)
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Processo 1026886-46.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Cleita Oliveira Massaranduba - BANCO BRADESCO
SA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARINA
FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)
Processo 1027064-92.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Maiko dos Santos Ribeiro - BANCO BRADESCO SA
- Manifeste-se o autor, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), CARLOS HENRIQUE SOLIMANI (OAB 148080/SP), MARINA
FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP)
Processo 1027193-97.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Denise Soares Fontes - Banco Bradesco Cartões S.A.
- Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARINA
FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP)
Processo 1027303-96.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Keroli de Oliveira - Banco Bradesco Cartões S.A. Manifeste-se o requerente, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP)
Processo 1027522-12.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Alex Rodrigues Fernandes Epp Vistos. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCOS
DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (OAB 188846/SP)
Processo 1027549-92.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Stephanie Amanda dos Santos Moura - BANCO
BRADESCO SA - Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art. 326 ou 327 do
CPC). - ADV: JÉSSICA ALVES DE REZENDE (OAB 371451/SP), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)
Processo 1027592-29.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Maria de Lourdes Filha - BANCO BRADESCO SA Manifeste-se a requerente, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV:
JÉSSICA ALVES DE REZENDE (OAB 371451/SP), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)
Processo 1027720-49.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Erlei
Natalio Santiago - BANCO BRADESCO SA - Manifeste-se o autor, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente
apresentada (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), ANDERSON HERNANDES
(OAB 170341/SP)
Processo 1028035-77.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Gilmara dos Santos Frederico
- BANCO BRADESCO SA - Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art. 326
ou 327 do CPC). - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP)
Processo 1028369-14.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - I.G. - À luz do quanto foi obtemperado
às fls. 18/9 e, da análise do feito que deu azo à distribuição como feita (direcionada), a par daqueloutro pelo Juízo apontado
às fls. 17, resta patente serem díspares a causa de pedir e pedido. Neste ambiente, tornem ao Distribuidor, com presteza, para
renovação do ato a que me referi, porém de forma livre. - ADV: DOMINGOS GERAGE (OAB 98209/SP)
Processo 1028369-14.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - I.G. - Vistos. À luz do quanto foi
obtemperado às fls. 18/9 e, da análise do feito que deu azo à distribuição como feita (direcionada), a par daqueloutro pelo
Juízo apontado às fls. 17, resta patente serem díspares a causa de pedir e pedido. Neste ambiente, tornem ao Distribuidor, com
presteza, para renovação do ato a que me referi, porém de forma livre. Intime-se. - ADV: DOMINGOS GERAGE (OAB 98209/
SP)
Processo 1028805-70.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Aparecida Dias Ribeiro - Vistos. Cite-se para, no prazo de quinze dias, contestar a ação ou purgar a mora, sob pena de se
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 285, do CPC), cientificando-se eventuais sublocatários
e ocupantes do imóvel. Para o caso de purgação da mora, fixo os honorários de advogado em 10% do valor do débito. Autorizo
a realização das diligências do Oficial de Justiça, se necessário for, nos termos do artigo 172, § 2º do CPC. Servirá o presente,
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA ROSEMEIRE CRAID
(OAB 130979/SP)
Processo 1028807-40.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Moradas da Flora
- Vistos. Processe-se pelo rito ordinário. Anote-se. Citem-se, ficando os réus advertidos do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
MARIA DAS GRACAS FONTES L DE PAULA (OAB 74506/SP)
Processo 1028821-24.2015.8.26.0405 - Monitória - Obrigações - Raio de Luz Escola de Educação Infantil Ltda-me - Vistos.
Cite-se para, em quinze dias efetuar o pagamento ou oferecer embargos, ficando advertida de que não opondo embargos
constituir-se-á de pleno direito o titulo executivo judicial e será convertido o presente mandado em mandado executivo,
prosseguindo-se nos termos da lei, bem como de que, se efetuar o pagamento ficará isento do pagamento das custas e
honorários advocatícios (artigo 1102, “c” e §§ do CPC). Autorizo a realização das diligências do Oficial de Justiça, se necessário
for, nos termos do artigo 172, § 2º do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARLICLEIDE BARBOSA DE ANDRADE (OAB 315629/SP)
Processo 1028821-24.2015.8.26.0405 - Monitória - Obrigações - Raio de Luz Escola de Educação Infantil Ltda-me - Recolha
o autor a diligência de Oficial de Justiça em cinco dias. - ADV: MARLICLEIDE BARBOSA DE ANDRADE (OAB 315629/SP)
Processo 1028825-61.2015.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Alessandra
Regina Iazzetti - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se o devedor através de mandado para, no prazo de 15
(quinze) dias, cumprir a decisão final proferida nos autos, efetuando voluntariamente o pagamento do débito no valor de R$
1.595,92 conforme o cálculo apresentado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) acrescida na condenação, a
teor do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação que lhes deu a Lei 11.232 de 22/12/2005.
Intime-se. - ADV: MARCIO ROSA (OAB 261712/SP)
Processo 1028837-75.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - I. - Vistos.
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar
a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados
do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de
15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas,
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: WANDER
BERNARDES DA SILVEIRA (OAB 239821/SP)
Processo 1028846-37.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - João Vitor Goes do Nascimento - Vistos. Defiro
os benefícios da justiça gratuita. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo
285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: THAIS MANPRIN SILVA (OAB
298882/SP)
Processo 1028880-12.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Seguro - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
- Vistos. Processe-se pelo rito ordinário. Nos termos do artigo 284 do C.P.C. defiro o prazo de dez dias, a fim de que a autora
apresente os documentos necessários à instrução da inicial. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 1028913-02.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Tatiane Torres Siqueira - Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita. Citem-se os réus advertindo-se-os do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de
Processo Civil. Intime-se. - ADV: RENATO CORREIA DE LIMA (OAB 321182/SP)
Processo 1028914-84.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Jose Luciano Cavalcante
Pinheiro - Vistos. Providencie o autor, no prazo de dez dias, o recolhimento das custas processuais, custas de mandato e
diligências do oficial de justiça, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: MARIA ROSEMEIRE CRAID (OAB
130979/SP)
Processo 1028918-24.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Shoji Hayashi - Espolio Vistos. Cite-se para, no prazo de quinze dias, contestar a ação ou purgar a mora, sob pena de se presumirem aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 285, do CPC), cientificando-se eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel.
Para o caso de purgação da mora, fixo os honorários de advogado em 10% do valor do débito. Autorizo a realização das
diligências do Oficial de Justiça, se necessário for, nos termos do artigo 172, § 2º do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE ROBERTO CACCIAGUERRA (OAB 35466/
SP)
Processo 1028923-46.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo
3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 1028928-68.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - I. - Vistos.
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar
a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados
do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de
15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas,
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FELIPE
ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
Processo 1028932-08.2015.8.26.0405 - Exibição - Medida Cautelar - Gleice Iracema Aparecida dos Santos - Vistos. Defiro
ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cite-se o réu, para no prazo de cinco dias exibir os documentos referidos na petição
inicial ou contestar a ação, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Intime-se. ADV: JÉSSICA ALVES DE REZENDE (OAB 371451/SP)
Processo 1028956-36.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Max de Campos - Vistos. Citem-se para, no prazo de quinze dias, contestarem a ação ou purgarem a mora, sob pena de se
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 285, do CPC), cientificando-se eventuais sublocatários
e ocupantes do imóvel. Para o caso de purgação da mora, fixo os honorários de advogado em 10% do valor do débito. Servirá
o presente, por cópia digitada, como carta de citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLARISSA
PETROCCHI CUGINI (OAB 161517/SP)
Processo 1028961-58.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO
SA - Vistos. Cite-se o executado para: pagamento do débito em três dias, sob pena de penhora e avaliação. Fixo os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito com a ressalva de que, se houver pagamento no prazo, haverá redução
pela metade da verba honorária estipulada. Não efetuado o pagamento no prazo supra, proceda-se a penhora e avaliação
de tantos bens quantos bastem para a satisfação integral do débito ou, no prazo de 15 (quinze dias), oferecer embargos,
independentemente de penhora, depósito ou caução, cujo prazo começará a fluir a partir da juntada do mandado aos autos
(artigos 736 e 738 do CPC de acordo com redação que lhes deu a Lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006).Cientifique-se, ainda,
o devedor de que, no prazo para embargos, poderá, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30%
do valor em execução, requerer seja admitido o pagamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês (artigo 745-A e § 1º e 2º do CPC). Autorizo a realização das diligências do Oficial de Justiça,
se necessário for, nos termos do artigo 172, § 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada como mandado. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FLAVIA CAROLINA SILVA SANTOS (OAB 242203/SP)
Processo 1029016-09.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69.
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decretolei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 1029074-12.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo
3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumprase na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)
Processo 1042060-43.2015.8.26.0002 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiza da Luz - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Manifestem-se as partes, em cinco dias, indicando as provas que pretendem produzir,
bem como se há interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: FABIO ANDREOTTI DEL GRANDE (OAB 126369/
SP), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)
Processo 1082973-64.2015.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Seguro - Natanael Isaias da Silva - Viação Osasco Ltda
- Manifeste-se o requerente, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada (art. 326 ou 327 do CPC). ADV: JOSÉ ALBERTO SILVEIRA PRAÇA NETTO (OAB 236830/SP), JOSIMERY DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 248744/SP),
MARCUS VINICIUS SOARES AKIYAMA (OAB 259452/SP), IAN LIBARDI PEREIRA (OAB 330747/SP)
Processo 4000656-81.2013.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - BANCO
BRADESCO SA - Manifestem-se sobre o laudo pericial juntado às fls. 658/675. - ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB
149225/SP), ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 4004061-28.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ AFONSO
HERNANDES - BANCO ITAULEASING S.A. - Vistos. Fls. 350: manifeste-se o autor, em cinco dias. Intime-se. - ADV: CELSO
MARCON (OAB 260289/SP), ANDRE DARIO MACEDO SOARES (OAB 302590/SP)
Processo 4004318-53.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - ANA CRISTINA DUTRA DE
ASSUMPÇÃO - Providencie a autora, em cinco dias, o regular prosseguimento do feito, com a impressão e distribuição da carta
precatória de fls. 71 (emitida em agosto passado). - ADV: MARIO ROBERTO RODRIGUES LIMA (OAB 48330/SP)
Processo 4008435-87.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Cheque - EKO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - Ciência BACENJUD. - ADV: FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS (OAB 282106/SP)
Processo 4009508-94.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA - Ciência ao credor sobre a resposta de
ofício de fls. 219/220, facultada manifestação em cinco dias. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
Processo 4010670-27.2013.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO EDIFICIO
RESIDENCIAL VIDA NOVA - THARSYLA DE LIMA LOPES e outro - Vistas dos autos ao autor para: PROVIDENCIAR CÁLCULO
ATUALIZADO DO DÉBITO - ADV: LUISA ROSANA VARONE (OAB 101021/SP), RITA DE CASSIA STAROPOLI DE ARAUJO
(OAB 102738/SP), NILSON ARTUR BASAGLIA (OAB 99915/SP), DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN), DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 4013536-08.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - LUVAMAC
EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E SEGURANÇA LTDA - EPP - Manifeste-se o exequente sobre o
prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento. - ADV: MARIA DE FATIMA ROSA MACHADO (OAB 206862/SP)
Processo 4015070-84.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Arrendamento Mercantil - maria alice da silva - BANCO
ITAULEASING S.A. - Processo Desarquivado - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO
HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TROMPS (OAB 277863/SP)
Processo 4015070-84.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Arrendamento Mercantil - maria alice da silva - BANCO
ITAULEASING S.A. - O feito encontra-se desarquivado, como solicitado pela parte requerida, que deverá requerer o que
entender de direito, em cinco dias. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES
BLANCO (OAB 89457/SP), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TROMPS (OAB 277863/SP)
Processo 4015888-36.2013.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Cheque - DANIEL DA COSTA CAVALCANTI DE FARIAS
- Manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento. - ADV: RAFAEL DA COSTA
CAVALCANTI (OAB 337325/SP)
Processo 4017889-91.2013.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESERVA
ALTOS DE OSASCO - Vistos. Em face da petição de fls. 162/163, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos de direito e em consequência resolvo o mérito da ação cujas partes são aquelas acima
nominadas, nos termos do artigo 269 inciso III do CPC. Expeça-se mandado de levantamento do valor penhorado (fls.161) em
favor do exequente. Não tendo o autor em seu pedido feito qualquer ressalva, considero tal ato incompatível com o direito de
recorrer (art. 503, § único do CPC) e, determino que publicada esta pela imprensa, fica suspenso, em arquivo, o andamento da
presente ação, até que se noticie o cumprimento integral da obrigação. - ADV: MARCELO MODESTO NUNES MIGUEL (OAB
288342/SP), SIDNEI ROMANO (OAB 251683/SP), JORGE LUIZ ASSAD DE MELLO (OAB 260392/SP)
Processo 4018348-93.2013.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - BOA VISTA SISTEMA E
SERVIÇOS LTDA - ME e outros - BANCO BRADESCO SA - Manifestem-se as partes sobre as petições de fls. 1022/1023. - ADV:
NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA (OAB 104016/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR
(OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 4019657-52.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Spal Indústria Brasileira de Bebidas
S/A - HORT FRUTI E CONVENIENCIAS TIO KI LTDA - - Jorge Akira Miwa e outro - Jorge Akira Miwa - - Jorge Akira Miwa Vistos. Sobre o pedido de substituição da penhora (fls. 454/465), manifeste-se a executada em cinco dias. Intime-se. - ADV:
CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ (OAB 188439/SP), VANESSA PINTO TECEDOR (OAB 254142/SP), JORGE AKIRA
MIWA (OAB 260763/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON LISBOA RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NÍVEA MARIA PAES BRONZATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 1024657-16.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Paulo Alves de Mira - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o requerente, no prazo legal, sobre a contestação tempestivamente apresentada
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ELCIO TRIVINHO DA SILVA (OAB 193845/SP), MARINA BRITO BATTILANI (OAB 38713/PR)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSASCO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000304-89.2016.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 171/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.S.P.N.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000067-32.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
AI
: 05/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: W.M.M.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000068-17.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
AI
: 125/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.J.S.S.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000293-60.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 352/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.C.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000069-02.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 42/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: B.R.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000074-24.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 145/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: W.F.C.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000066-47.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 144/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.S.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000336-94.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1072/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.J.S.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000072-54.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 148/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
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INDICIADA
: D.A.D.O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000075-09.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 131/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.S.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000076-91.2016.8.26.0542
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 137/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
RÉU : N.S.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000294-45.2016.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 169/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.A.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000297-97.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1111/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.P.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000302-22.2016.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 172/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: L.A.C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000314-36.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1101/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.A.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0007765-78.2015.8.26.0266
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 485/2014 - Itanhaem
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.V.J.L.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000311-81.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1068/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : S.S.W.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000309-14.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1075/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.P.G.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000315-21.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1104/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO

:0000316-06.2016.8.26.0405
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CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1107/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : O.B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000317-88.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1105/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.L.S.F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000318-73.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1108/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.B.S.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000319-58.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1114/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.C.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000320-43.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1117/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.C.F.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000321-28.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1126/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : I.C.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000322-13.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1093/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000408-81.2016.8.26.0405
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 139/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.L.S.C.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000292-75.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 343/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : N.S.Q.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001094-25.2015.8.26.0012
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 196/2015 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADA
: ELOÍSA DE OLIVEIRA
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000295-30.2016.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 173/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.S.
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VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000296-15.2016.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 175/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.F.C.N.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000298-82.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 482/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.R.A.N.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000299-67.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 513/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.A.F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000300-52.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 505/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : B.B.A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000301-37.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 501/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.H.B.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000307-44.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1092/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.F.A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000308-29.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1089/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.F.A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000310-96.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1078/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.S.O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000312-66.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1102/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.G.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000313-51.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1103/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.A.P.S.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000333-42.2016.8.26.0405
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 1113/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.S.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000334-27.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1083/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.B.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000335-12.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1087/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: P.C.F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000303-07.2016.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 176/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.A.F.A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000305-74.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 187/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.P.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000306-59.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 185/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000332-57.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1082/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000337-79.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1071/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000439-04.2016.8.26.0405
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 49/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.S.L.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000440-86.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 403/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.P.C.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000441-71.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 395/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.M.M.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000442-56.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 394/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : F.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000443-41.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 388/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.S.G.
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000444-26.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 389/2015 - Osasco
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000454-70.2016.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 756-73.2015.9.26.0010 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.M.D.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000458-10.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: V.O.I.S.A.E.
INFRATOR
: A.S.O.S.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000504-96.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: V.O.I.S.A.E.
INFRATOR
: L.G.A.B.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000517-95.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: V.O.L.M.P.M.
INFRATOR
: E.S.B.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000540-41.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: V.O.L.A.
INFRATOR
: L.O.G.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000036-18.2016.8.26.0152
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
CF : 7/2016 - Osasco
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.G.B.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000541-26.2016.8.26.0405
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: V.O.I.S.A.E.
INFRATOR
: M.A.Q.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0036065-55.2014.8.26.0405
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 41/2014 - Osasco
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.G.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
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2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA ACHOA MEZHER GIBSON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ESTELAMARIS SCHNEIDER DOS REIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0019124-30.2014.8.26.0405 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Difamação - T.O. - J.R.C. - DESIGNO
AUDIÊNCIA PRELIMINAR COM TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 31 de março de 2016 , ÀS 16:50 HORAS. Expeçase Carta Precatória para intimação do querelado (fl. 103). Intimem-se pessoalmente o querelante. Autorizo xerox. Ciência ao
Ministério Público. - ADV: RIOLANDO DE FARIA GIÃO JUNIOR (OAB 169494/SP)

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELLE MARTINS CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA MARIA DE OLIVEIRA MACAN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0027649-64.2015.8.26.0405 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - F.S.P. - Vistos. Após análise dos
autos, da prova indiciária até então produzida e das alegações defensivas, entendo ausentes as causas de absolvição sumária
previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. A denúncia não possui vícios e atende os requisitos exigidos pela Lei
Processual Penal. Outrossim, as questões arguidas pela Defensora se referem ao mérito da persecução penal e reclamam
instrução processual. Em decorrência, nos termos do art. 399 e do art.400 do Código de Processo Penal, designo audiência de
instrução e julgamento para 21 de janeiro de 2016, às 15:50 horas, quando serão tomadas as declarações do(s) ofendido(s),
inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como interrogado(s) o(s) réu(s). Eventuais diligências
deverão ser requeridas em audiência, quando também serão apresentadas alegações finais e o feito sentenciado, se o caso.
Quanto à custódia provisória, considerando a gravidade da acusação, os indícios de autoria, a prova da materialidade, a
necessidade da realização do reconhecimento pessoal e do resguardo da vítima que ainda será ouvida, mantenho, por ora, o
cárcere preventivo, como garantia do prosseguimento da ação penal e para a conveniência da instrução. O pedido de liberdade
provisória poderá ser reapreciado com cognição mais ampla dos autos após a colheita da prova oral ou à vista de fatos novos.
Certifique a Serventia se todas as certidões em desfavor do réu já se encontram acostadas aos autos. Cobre-se, se o caso.
Expeça-se o necessário. Intime-se, requisite-se. Ciência ao Ministério Público. Osasco, . - ADV: JULIA PATRICIA ULISSES
VILAR (OAB 218279/SP)
Processo 0032330-77.2015.8.26.0405 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - E.F.V. e
outro - Vistos. Por ora, decido questões urgentes, valendo-me do poder geral de cautela. Às fls. 129/138, a Defesa de Elias
pleiteia a sua liberdade, com ou sem fiança/medidas, afirmando falta de requisitos à prisão cautelar. Ocorre que o Denunciado
tinha em sua casa armas de grande potencial lesivo, de apreensão atípica, compreendendo-se necessária ao resguardo da
ordem pública a manutenção da custódia. Como bem pontuado pelo Ministério Público, quem detém arsenal representa risco
à sociedade, o que não se altera por emprego, endereço certo e daí por diante. Em suma, mantém-se a custódia cautelar, tal
como já estabelecida. Às fls. 152/154, Karina Fernanda Ramos, companheira do Denunciado Edson, requer a liberação dos
R$ 3.400,00 apreendidos, alegando sua origem lícita. Ocorre que o Denunciado é acusado de tráfico de drogas, colocando-se
vínculo do dinheiro com a atividade, ao que o valor deve ficar apreendido até deliberação ulterior, fulcrada em provas da origem
do montante. Ante o exposto, por ora, indefiro liberação. Às fls. 175/183, a Defesa de Edson pleiteia o relaxamento da prisão, ou
sua liberdade provisória, com ou sem fiança/medidas. Causa para relaxamento não se vislumbra, vez que o flagrante foi lavrado
nos moldes legais e comunicado a tempo, dando-se nos termos do art. 302, inc. I, do CPP (ao que consta, Policiais vistoriaram
as casas de Elias e Edson e, na primeira, acharam armas que Edson teria entregado a Elias e, na segunda, razoável quantidade
de “maconha”, plausível, a alegação de tráfico). Também não cabe liberdade provisória, com ou sem fiança, a Edson, uma vez
que, em princípio, detinha não só as armas como também droga e elevada quantia em dinheiro, denotado envolvimento no crime
organizado, de efeitos deletérios à comunidade. Outras medidas cautelares não protegeriam a ordem pública a contento, como
se vê. Em resumo, mantêm-se as custódias de Edson e Elias, e se indefere a liberação do dinheiro à companheira de Edson.
Intimem-se e se cumpra. Após, conclusos para decisão sobre remessa, ou não, dos autos, e sobre a denúncia. Osasco, 07 de
janeiro de 2016. - ADV: GILMAR JOSE CORREIA (OAB 265852/SP)
Processo 0032922-24.2015.8.26.0405 - Auto de Prisão em Flagrante - Extorsão - G.S.S. - Vistos. Acolho a manifestação
retro e sob os mesmos fundamentos determino a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo-SP. Anote-se e comuniquese. Intime-se. Osasco, 07 de janeiro de 2016. - ADV: CLAUDIA FERREIRA ALVES (OAB 362084/SP), LUIZ FABIANO DA SILVA
SANTOS (OAB 362955/SP)
Processo 0033386-48.2015.8.26.0405 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0006065-76.2015.8.26.0554
- 3a. VARA CRIMINAL FORO DE SANTO ANDRÉ - COMARCA DE SANTO ANDRÉ - SP) - Justiça Pública - MICHAEL DOS
SANTOS DAVID - Vistos. Designo audiência para o dia 01 de fevereiro de 2016, às 13:30 horas, diligenciando a serventia com
as formalidades legais de praxe. Comunique-se o Juízo Deprecante supra indicado, servindo cópia do presente despacho como
ofício de comunicação. Expeça-se o necessário. Intime-se. Réu: MICHAEL DOS SANTOS DAVID, Rua Cistercense, 165, Jardim
Santo Andre - CEP 09132-570, Santo André-SP, nascido em 22/04/1985, de cor Preto, Solteiro, Brasileiro, natural de Santo
André-SP, pai MARCOS APARECIDO DAVID, mãe SHIRLEI PEREIRA DOS SANTOS Servirá o presente despacho, por cópia
digitada, como OFÍCIO. Intime-se. Osasco, 16 de dezembro de 2015 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS
DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA A(o) Exmo.Sr.Dr.Juiz de Direito Da 3ª VARA CRIMINAL
FORO DE SANTO ANDRÉ SP - ADV: IVAN DE FREITAS NASCIMENTO (OAB 188989/SP)
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Júri
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES CRIMINAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ELIA KINOSITA BULMAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAQUELINE ROSE GALVAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0020753-05.2015.8.26.0405 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Justiça Pública - Felipe
Pereira Dantas Nunes e outros - Recebo resposta à acusação apresentada pelo réu Felipe Pereira Santos Nunes (fls. 543/558) e
defiro a oitiva das testemunhas arroladas, bem como eventuais juntadas de declarações por escrito, desde que apresentadas no
momento processual adequado. Com relação ao pedido de absolvição sumária nesta fase processual, tal desfecho somente é
admissível aos processos que seguem rito processual diverso do aplicado àqueles de competência do Tribunal do Júri, conforme
§ 3º do artigo 394 do Código de Processo Penal. Contudo, ainda que tal hipótese pudesse ser aplicada aos feitos que tramitam
nesta Vara, não se verifica, nesta fase processual, a presença de elementos probatórios indubitáveis para que o réu Felipe seja
absolvido sumariamente, motivo pelo qual ratifico o recebimento da denúncia, eis que preenche os requisitos legais para o seu
processamento. Cobre-se o mandado de citação expedido para o réu Thiago. Expeça-se novo mandado de citação para o réu
Vagner, devendo constar o segundo endereço indicado no primeiro mandado (Rua Leonardo Rodrigues Nogueira Filho), eis que
não diligenciado pelo oficial de justiça. Sem prejuízo, citem-se por edital os réus Thiago e Vagner, bem como diligencie através
do CAEX, SIEL-TRE e Receita Federal visando apurar eventuais novos endereços dos acusados. Por fim, ante ao elevado
número de testemunhas a serem ouvidas, a audiência de instrução será fracionada em três dias, sendo que designo o dia 22 de
fevereiro de 2.016 às 15h00min, para oitiva das 2 testemunhas reservadas e testemunhas 1 a 4 da denúncia; dia 07 de março
de 2.016 às 15h00min para oitiva das testemunhas 5 a 10 da denúncia e dia 14 de março de 2.016 às 13h30min para oitiva das
testemunhas 11 a 14 da denúncia, testemunhas de defesa e interrogatórios. As audiências, por ora, serão realizadas através do
sistema de videoconferência. Justifica-se a realização do ato por videoconferência para evitar que a presença dos réus possa
influir no ânimo das testemunhas, eis que há testemunhas com suas qualificações pessoais mantidas em sigilo, a demonstrar
temor em relatar os fatos, justificando a realização do ato através de videoconferência. Após o decurso do prazo do edital de
citação dos réus Thiago e Vagner, abra-se vista ao Ministério Público para o quê de direito e, após manifestação, nova cls para
análise de eventual suspensão do andamento do feito e do curso da prescrição, bem como da produção antecipada da prova
oral em relação a estes réus. Controle 624/15 - ADV: ALVADIR FACHIN (OAB 75680/SP), LUIZ OCTAVIO FACHIN (OAB 281864/
SP), JOSE ALENCAR DA SILVA (OAB 290108/SP), MARCELO DA SILVA TENORIO (OAB 337944/SP), AZENILTON JOSE DE
ALMEIDA (OAB 359335/SP)
Processo 0024159-68.2014.8.26.0405 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Justiça Pública - Orcelandio
Moreira de Sousa - Intime-se a Assistente da Acusação a se manifestar nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal,
no prazo legal. controle 628/14 - ADV: VERA LUCIA ANASTACIO (OAB 225913/SP)

Juizado Especial Cível
Certifico e dou fé, por indicação da Defensoria Pública/OAB, e em cumprimento a determinação judicial, intimo Vossa
Senhoria para compor o plantão no Juizado Especial Cível da Comarca de Osasco, no dia e horário abaixo indicado, devendo
chegar com antecedência, no prédio do Fórum de Osasco, sito a Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, Osasco, SP.
Data - Hora
10/03/2016 09/03/2016 08/03/2016 07/03/2016 03/03/2016 02/03/2016 01/03/2016 29/02/2016 25/02/2016 24/02/2016 23/02/2016 22/02/2016 18/02/2016 17/02/2016 16/02/2016 15/02/2016 04/02/2016 03/02/2016 01/02/2016 -

Advogado
Nº OAB
11:00
MARIA LUCIA TEIXEIRA DE CASTRO
215265
14:00
MARIA HELENA MAINO
71148
11:00
MARIA HELENA ARAUJO NOBERTO DINIZ
300445
14:00
MARIA EMILIA GARCIA
110755
11:00
MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA PESSOA GONÇALVES 335137
14:00
MARIA DA GLORIA TAVARES DE GOIS
271967
11:00
MARIA CARLINA DOS SANTOS
296501
14:00
MARIA APARECIDA BRITO DE MOURA PAIXÃO
111483
11:00
MARIA APARECIDA BORGES DO AMARAL
255854
14:00
MARCOS BENEDITO DA SILVA
353681
11:00
MARCOS ANDRE TORSANI 240858
14:00
MARCIO SILVA FREIRE
356475
11:00
MARCILIO LEITE FILHO
147618
14:00
MARCELO VIEL 95822
11:00
MARCELO GARCIA MENTA DE CARVALHO
116360
14:00
MANOEL DA SILVA SENA 258895
11:00
LUIZA MOREIRA BORTOLACI
188762
14:00
LUIZ CARLOS AVELINO
82111
14:00
KATIA CRISTINA FONSECA COELHO
265364

OSWALDO CRUZ
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSVALDO CRUZ EM 11/01/2016
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PROCESSO :1000030-05.2016.8.26.0407
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Mércia Morales Cassebe Ledo
ADVOGADO : 193695/SP - Arnon Reche Fugihara
IMPTDO
: Diretor da Unidade do Detran de Parapuã
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000029-20.2016.8.26.0407
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: C.E.B.P.
ADVOGADO : 64308/SP - Ana Cristina Tavares Finotti
EXECTDO
: V.S.P.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000031-87.2016.8.26.0407
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ilza Lourenço da Silva
ADVOGADO : 289794/SP - Juliana Kenei Amadio Silva
REQDA
: Telefônica Brasil SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000032-72.2016.8.26.0407
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: P.M.P.
ADVOGADO : 145286/SP - Flavio Aparecido Soato
REQDO
: A.A.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000033-57.2016.8.26.0407
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Ruiz Requena
ADVOGADO : 279563/SP - Gustavo Matsuno da Camara
EXECTDO
: Banco do Brasil Sa
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000034-42.2016.8.26.0407
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ilza Lourenço da Silva
ADVOGADO : 289794/SP - Juliana Kenei Amadio Silva
REQDO
: Casabella Fragrancias Ltda Epp
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000035-27.2016.8.26.0407
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ilza Lourenço da Silva
ADVOGADO : 289794/SP - Juliana Kenei Amadio Silva
REQDO
: CLARO S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000036-12.2016.8.26.0407
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Willians Nunes de Oliveira
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Banco Santander Brasil SA
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000037-94.2016.8.26.0407
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio de Lima Ferreira
ADVOGADO : 206229/SP - Dirceu Miranda Junior
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000038-79.2016.8.26.0407
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista
ADVOGADO : 226471/SP - Ademir Barrueco Junior
EXECTDO
: Matheus Aparecido Fernandes
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:0000070-04.2016.8.26.0407
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: ALEXANDRO RODRIGUES DE SOUSA ME
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REQDO
: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A ALFA LTDA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000039-64.2016.8.26.0407
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: Fábio Veri
ADVOGADO : 98252/SP - Dorival Fassina
INVTARDO
: Wilson Veri
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000040-49.2016.8.26.0407
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Iria Helena Bissolli Dalbelo
ADVOGADO : 64308/SP - Ana Cristina Tavares Finotti
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000041-34.2016.8.26.0407
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista
ADVOGADO : 226471/SP - Ademir Barrueco Junior
EXECTDA
: Sonia Aparecida Laine Claro
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000042-19.2016.8.26.0407
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista
ADVOGADO : 226471/SP - Ademir Barrueco Junior
EXECTDA
: Sidineia Unger Pereira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001448-12.2015.8.26.0407
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Sandro Silas Palma
ADVOGADO : 312824/SP - Carlos Jose Ponce Morelli
EXECTDA
: Luzia Aparecida de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000043-04.2016.8.26.0407
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista
ADVOGADO : 226471/SP - Ademir Barrueco Junior
EXECTDA
: Roseli Gomes Rondon
VARA:1ª VARA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSVALDO CRUZ EM 11/01/2016
PROCESSO :0000060-57.2016.8.26.0407
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 10/2016 - Osvaldo Cruz
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.M.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000066-64.2016.8.26.0407
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 310/2015 - Osvaldo Cruz
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.P.N.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000067-49.2016.8.26.0407
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 350/2015 - Osvaldo Cruz
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.R.F.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000068-34.2016.8.26.0407
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 366/2015 - Osvaldo Cruz
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.C.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000069-19.2016.8.26.0407
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 249/2015 - Osvaldo Cruz
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : R.D.A.A.
VARA:2ª VARA

OURINHOS
Cível
2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA MENDES SPALDING
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RILTON CHAHAD
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0001188-22.2010.8.26.0408/02 - Requisição de Pequeno Valor - Liquidação / Cumprimento / Execução - Diogenes
Torres Bernardino - Diogenes Torres Bernardino - Vistos. Compulsando o presente pedido, verifico que não foram apresentadas
as peças do processo principal, necessárias para o adequado processamento do pedido. Ante o exposto, não há condições de
encaminhamento do ofício requisitório. Os autores deverão realizar novo peticionamento eletrônico. Providencie a serventia a
baixa do presente incidente. Int. - ADV: DIOGENES TORRES BERNARDINO (OAB 171886/SP)
Processo 0001188-22.2010.8.26.0408/03 - Requisição de Pequeno Valor - Liquidação / Cumprimento / Execução - Valter
Toloto - Vistos. Compulsando o presente pedido, verifico que não foram apresentadas as peças do processo principal, necessárias
para o adequado processamento do pedido. Ante o exposto, não há condições de encaminhamento do ofício requisitório. Os
autores deverão realizar novo peticionamento eletrônico. Providencie a serventia a baixa do presente incidente. Int. - ADV:
DIOGENES TORRES BERNARDINO (OAB 171886/SP)
Processo 0009660-36.2015.8.26.0408 (processo principal 1005780-19.2015.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa Espécies de Contratos - Embracon Administradora de Consórcio Ltda - Adriana Cristina de Lima - Vistas dos autos ao autorimpugnado para: manifestar-se, em 15 dias, sobre a impugnação apresentada. - ADV: REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/
SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
Processo 1000023-44.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Seguro - Caique Alessandro Goes Carvalho - Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Fls. 119/123: Tendo em vista que as partes não requereram esclarecimentos
adicionais ao perito, realização de novo exame e tampouco impugnação por parte de assistente técnico por elas designado,
HOMOLOGO o laudo pericial para que produza seus regulares efeitos de direito. Intimem-se as partes para que, no prazo
sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora, apresentem alegações finais. Após, voltem conclusos para apreciação.
Int. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), LUIS ANTONIO DA
SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)
Processo 1000146-42.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - RAFAEL COELHO DA SILVA
- A C VIZOTO & CIA. LTDA ME e outros - Vistas dos autos ao autor para: manifestar, em 10 dias, sobre a contestação (art.
326 ou 327 do CPC). - ADV: ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP), MARIA APARECIDA LUSCENTI (OAB 59888/SP),
BENEDITO APARECIDO LOPES COUTO (OAB 273989/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VINÍCIUS DE
SOUZA (OAB 59784/PR), REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)
Processo 1000427-95.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Substituição do Produto - JOSÉ MARIANO CANDIDO MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS DE OURINHOS LTDA e outro - Mantenho a decisão proferida às fls. 228/230 por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Aguardem os autos a apresentação da estimativa dos honorários periciais. Intimem-se. - ADV: CELSO
DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), JAIR PEREIRA DOS SANTOS (OAB 339429/SP), ANTONIO APARECIDO PASCOTTO
(OAB 57862/SP)
Processo 1000625-35.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gilson Zanuto - Adalberto
César Crispim e outros - Considerando que já decorreu o prazo para que os executados efetuassem o pagamento do débito
perseguido, manifeste-se o(a) exequente, promovendo os atos e diligências que lhe competir, no prazo de 30 dias. No silêncio,
ante o desinteresse externado, remetam-se os autos ao arquivo geral, oportunidade em que o prazo prescricional voltará a
correr. Intime-se. - ADV: ELAINE SALETE BASTIANI (OAB 185128/SP), LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)
Processo 1000750-03.2015.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Luiz Antonio de Souza Mella - Alesson Bonfá e outro - Providencie o requerido Cláudio da Silva Lopes a regularização de sua
representação processual, juntando aos autos o competente instrumento de procuração, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em
vista que à fl. 74 foi apresentada tão somente declaração de hipossuficiência financeira. Após regularizados, tornem-me os
autos conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: FABRÍCIO DE VECCHI BARBIERI (OAB 319744/SP), SÉRGIO PAULO DE
SOUZA MELLA (OAB 265724/SP), ANDRÉA CRISTINA PRADELLA (OAB 181974/SP), JOYCE DE VECCHI BARBIERI (OAB
343352/SP)
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Processo 1000765-06.2014.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - KATIA
CRISTINA PAQUIER CANIZELA EDIRNELIAN - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. No silêncio, ante o
desinteresse externado, remetam-se os autos ao arquivo geral, oportunidade em que o prazo prescricional voltará a correr. Int.
- ADV: FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP)
Processo 1001132-93.2015.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Expropriação de Bens - Deletro Distribuidora Ltda
- Me - Fl. 25: Primeiramente, providencie a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da taxa de R$ 12,20
(guia FEDTJ - código 434-1). Comprovado o recolhimento, defiro a pesquisa “on line”, de bens em nome da executada ZAINA
E DRUMOND LTDA ME, CNPJ nº 52.610.730/0001-08, através do sistema RENAJUD, conforme requerida pela exequente.
Proceda-se à pesquisa. - ADV: ANTÔNIO COELHO NETO (OAB 292012/SP), AICHE MELISSA BARBOSA DAHROUGE (OAB
288649/SP)
Processo 1001226-75.2014.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento EDSON FREDERICO KREMPEL - Vistos. Primeiramente, considerando os termos do Provimento CG nº 33/2013, fixo o prazo
de quinze dias para que o requerente promova as devidas retificações relativamente as guias de recolhimento (pág. 14/15).
Em igual prazo, comprove nos autos, documentalmente, a morte do curatelado, bem como a titularidade para representa-lo em
juízo, devendo, inclusive, promover as devidas emendas necessárias. Int. - ADV: RENATA WOLFF DOS SANTOS (OAB 242865/
SP), DEBORAH GUERREIRO SILVA (OAB 321866/SP)
Processo 1001226-75.2014.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento EDSON FREDERICO KREMPEL - Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão condenatória (conforme certidão de fls
73), fica a parte vencida intimada de que, escoado o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, iniciado a partir
da intimação deste despacho, incidirá sobre o valor do débito honorários advocatícios, que desde já fixo em 10% do valor do
débito, nos termos da súmula nº 517 do STJ ( Sum. 517 - “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da
parte executada”), bem como a multa no percentual de 10% em favor da parte vencedora, prevista no art. 475-J do Código de
Processo Civil. Decorrido referido prazo sem que haja pagamento espontâneo, apresente a credora a conta atualizada do débito
(art. 614, II, CPC) com a inclusão dos honorários advocatícios e multa acima fixados e indique os bens em nome do devedor
que pretende que sejam penhorados, observando-se que a petição a ser protocolizada deverá ser de cumprimento de sentença,
procedendo-se a serventia a anotação do início da fase executiva e expedindo-se o necessário. Registro, desde já, que depósito
em dinheiro para garantia do juízo não será considerado pagamento espontâneo e, por isso, deverá ser acrescido das verbas
referentes a honorários e multa acima referidas. Realizada a penhora, intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15 dias,
com fundamento no art. 475, § 1º, do já referido Estatuto Processual, oferecer impugnação. Do contrário, na ausência de
interesse do credor na fase executiva, aguardem-se os autos, pelo prazo de seis meses, nos termos do art. 475-J do Código de
Processo Civil e, no silêncio, remetam-se os autos ao arquivo geral. Int. - ADV: RENATA WOLFF DOS SANTOS (OAB 242865/
SP), DEBORAH GUERREIRO SILVA (OAB 321866/SP)
Processo 1001358-98.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fundação Educacional “miguel
Mofarrej” - Considerando que os autos se encontram paralisados há mais de trinta dias, manifeste a exequente, promovendo
os atos e diligências que lhe competir, no prazo de 30 dias. No silêncio, ante o desinteresse externado, remetam-se os autos
ao arquivo geral, oportunidade em que o prazo prescricional voltará a correr. Intime-se. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE
FARIAS (OAB 319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP)
Processo 1001358-98.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fundação Educacional “miguel
Mofarrej” - Vistas dos autos à exequente para: (x) manifestar, em 15 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação. ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB 319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP)
Processo 1001471-52.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - A.C.F.I. - Intimem-se as partes para
manifestar, em 10 (dez) dias, sobre o interesse na realização de audiência de conciliação (artigo 331 do Código de Processo
Civil), ficando cientes de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Sem prejuízo, deverão as partes especificar se
pretendem produzir provas, inclusive ratificando aquelas já requeridas, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento
ou preclusão. Intimem-se. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 1001510-49.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - Paulo Roberto da Silva
Júnior - Não há preliminar a ser apreciada. Dou o feito por saneado. Os pontos controvertidos giram em torno de apurar
a exigibilidade dos títulos e se o autor faz jus à rescisão contratual pretendida. Defiro a produção da prova oral requerida,
consistente no depoimento pessoal do autor e do requerido Altman. Designo audiência de instrução para o dia 23 de fevereiro
de 2016, às 14:00 horas, intimando-se as partes para depoimento pessoal, com as advertências legais. Concedo ao requerente
prazo de 15 dias para recolhimento da diligência de intimação, sob pena de preclusão. Observo que o requerido Altman é
beneficiário da assistência judiciária. Anoto que o requerido deixou decorrer o prazo para contestar (fl. 58). Intimem-se. - ADV:
LUCAS GALVÃO CAMERLINGO (OAB 288798/SP), MARCELO DAMASCENO (OAB 321973/SP)
Processo 1001837-91.2015.8.26.0408 - Monitória - Obrigações - Thany Restaurante de Ourinhos Ltda. - Me - OAS S/A - Ante
o acima exposto, REJEITO os embargos apresentados e em consequência julgo procedente o pedido monitório, condenando
a requerida/embargante, nos termos da inicial, constituindo-se, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora,
nos valor de R$ 44.821,08 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e oito centavos) apontados até a distribuição. A
partir da distribuição deverá incidir correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, prosseguindo-se na forma estabelecida no Livro I, Título VIII,
Capítulo X. Em razão da sucumbência, condeno a requerida/embargantea ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10%, com fundamento no artigo 20, parágrafo 3º, do CPC. - ADV: GUILHERME CORONA
RODRIGUES LIMA (OAB 305583/SP), JOSÉ FELIPE APARECIDO LOPES (OAB 358157/SP)
Processo 1001944-72.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Liminar - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
- Pág. 131: Defiro mediante o recolhimento do valor de R$ 12,20 (doze reais vinte centavos), na guia do Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça - código 434-1 - “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”.
Comprovado o recolhimento, realize-se a pesquisa “on line” de endereço do requerido JOÃO ELIZEU MONTEIRO DOS SANTOS
- CPF nº 078.937.628-88, no sistema BacenJud-2. Providencie-se a respectiva minuta e, após, junte-se aos autos o relatório
da pesquisa, intimando-se a autora para, se quiser, apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. - ADV:
FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)
Processo 1002254-78.2014.8.26.0408 - Depósito - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A e outro - Fl. 89: Aguardem os
autos em arquivo eventual requerimento de execução de sentença. Intime-se. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/
SP), THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP)
Processo 1002255-29.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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S/A Crédito Financiamento e Investimento - Considerando o resultado frutífero das pesquisas realizadas, manifeste-se o(a)
requerente, promovendo os atos e diligências que lhe competir, no prazo de 30 dias. Havendo interesse, fica desde já deferido
o aditamento do mandado para fins de cumprimento da decisão de fl. 32, devendo, para tanto, o requerente comprovar o
recolhimento das diligências necessárias. Todavia, no silêncio, intime-o(a) pessoalmente para, no prazo de 48 horas, dar
andamento ao feito, sob pena de extinção, podendo o presente servir de mandado. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE
(OAB 155574/SP), RODOLFO BARBOSA DA COSTA (OAB 244022/SP)
Processo 1002445-89.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Mauro Francisco Moreira - Banco
do Brasil S.a. - Tendo em vista o depósito voluntário dos honorários de sucumbência, expeça-se mandado de levantamento do
valor depositado à pág. 175, a favor do patrono do autor. Após, arquivem-se. Intimem-se. - ADV: HERINTON FARIA GAIOTO
(OAB 178020/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 1002464-95.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Dessa forma, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus regulares efeitos
de direito, o pedido de desistência apresentado e, em consequência, JULGO EXTINTA esta ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária nº 1002464-95.2015.8.26.0408, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Homologo ainda a renúncia ao prazo recursal, com o trânsito em julgado nesta data. Deixo de
considerar eventual manifestação do requerido, posto que, quando protocolizada a petição referida (07/01/2016), não havia
sequer iniciado o prazo para a apresentação da defesa, consoante o disciplinado no art. 267, VIII, § 4º, CPC. Inexistem custas
a serem recolhidas. Proceda ao levantamento da restrição via sistema RENAJUD. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após,
arquivem-se. - ADV: ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/SP)
Processo 1002748-40.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Orival Marchesani de Araujo
- Walmir Antonio Silvestre - Manifeste-se o exequente quanto ao conteúdo da petição de fls. 390/391 e, após, voltem-me
conclusos para apreciação do pedido de substituição de penhora de fls. 384/385. Int. - ADV: LUIZ ROBSON CONTRUCCI (OAB
138509/SP), MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVA (OAB 111179/SP)
Processo 1002756-17.2014.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - CARINA
KAREN SILVA SALVADOR - JULIO DOS SANTOS LACERDA - Fls. 01/02: INDEFIRO o pedido de intimação do executado para
que cumpra a sentença nos termos do art. 475-J do CPC, porquanto essa determinação já foi adotada às fls. 168/169 da fase de
conhecimento. Cumpre à exequente, nesse momento, requerer medidas constritivas do patrimônio do devedor, como explicado
no segundo parágrafo daquele mesmo despacho. Dessa forma, aguardem os autos em Cartório, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, eventual provocação do interessado. Decorrido o prazo, no silêncio, encaminhem-se os autos ao arquivo geral. Int. ADV: ADRIANO CARLOS (OAB 119355/SP), PAULO HENRIQUE FERNANDES SILVA (OAB 223509/SP), CLAUDINEI CARRIEL
FERNANDES (OAB 263833/SP), APARECIDO NUNES BARBOSA (OAB 296121/SP), BENEDITO APARECIDO LOPES COUTO
(OAB 273989/SP)
Processo 1002956-87.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fundação Educacional “miguel
Mofarrej” - Fls. 41/48: Diante da anuência da exequente, DEFIRO o pedido de parcelamento do débito, nos termos do art. 745-A,
do CPC. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Levantamento em favor da exequente do valor já depositado nos autos. Fica,
desde já, DEFERIDA a expedição dos subsequentes Mandados de Levantamento. Decorrido o prazo de parcelamento, voltemme os autos conclusos para extinção na forma de pagamento. Int. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB 319087/
SP)
Processo 1002957-09.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Nivaldo
Sergio Pimentel - LUÍZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - Fls. 106/109: Observo que trata-se de pedido de
execução dos honorários sucumbenciais formulado nos autos principais e em nome da requerida Luíza Administradora de
Consórcios Ltda. Dessa forma, a fim de regularizar os autos, determino que o titular dos honorários sucumbenciais formule nova
petição em seu próprio nome, no prazo de 10 (dez) dias, observando-se ainda que a petição a ser protocolizada deverá ser de
cumprimento de sentença. Cumpridas as determinações acima, prossiga-se somente no incidente de cumprimento de sentença.
Intime-se. - ADV: REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP), ANTONIO APARECIDO DIOGENES (OAB 149689/SP), LETICIA
AKEMI YAMAMOTO SPERANZA (OAB 335798/SP)
Processo 1003008-20.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Paulo Henrique Manfio Gilberti - ME
- Banco do Brasil S/A - Cumpra-se o v. Acórdão, tarjeando-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao
autor. Oficie-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo solicitando a reserva dos honorários em favor do Sr. Perito Renato
Botelho dos Santos. Intime-se. - ADV: RICARDO DONIZETTI HONJOYA (OAB 199890/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO
(OAB 34248/SP), ARNALDO NUNES (OAB 92806/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)
Processo 1003168-45.2014.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JULIA
CAROLINA DA SILVA COELHO - - ELIZABETH MARIA DA SILVA - Considerando que já decorreu o prazo de sobrestamento do
feito, manifeste-se o(a) exequente, promovendo os atos e diligências que lhe competir, no prazo de 30 dias. No silêncio, ante
o desinteresse externado, remetam-se os autos ao arquivo geral, oportunidade em que o prazo prescricional voltará a correr.
Intime-se. - ADV: ANTONIO PAULO CAMARGO MENIN (OAB 130069/SP), LUCIANO GUANAES ENCARNACAO (OAB 146008/
SP)
Processo 1003414-41.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Ivan Jose Benatto - Fl. 99:
Considerando que o autor promoveu a publicação do edital por duas vezes em jornal de circulação local dentro do prazo de 15
(quinze) dias da publicação do jornal na imprensa oficial, reconsidero o despacho de fl. 97. Dessa forma, aguardem os autos o
decurso do prazo do edital de fl. 96. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE FERNANDES PALMAS (OAB 192712/SP)
Processo 1003532-80.2015.8.26.0408 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - Proeste Ourinhos
Comércio de Veículos e Peças Ltda e outro - Considerando que a carta precatória retornou negativa, conforme certidão de fl.
81, manifeste-se o(a) requerente, promovendo os atos e diligências que lhe competir, no prazo de 30 dias. No silêncio, intimeo(a) pessoalmente para, no prazo de 48 horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção, podendo o presente servir como
mandado. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS NELLI DUARTE (OAB 33336/SP)
Processo 1003624-92.2014.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - COOP. DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROF. DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE OURINHOS
- OURICRED - Apresente o exequente a memória atualizada do débito perseguido, bem como manifeste-se em termos de
prosseguimento, postulando o que entender de direito, inclusive, comprovando nos autos o recolhimento das taxas e diligências
necessárias. Int. - ADV: LARISSA RODRIGUES LARA (OAB 213237/SP), JOSE RENATO DE LARA SILVA (OAB 76191/SP),
MARCIO OLIVEIRA DA CRUZ (OAB 269236/SP)
Processo 1003624-92.2014.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - COOP.
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROF. DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE
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OURINHOS - OURICRED - Petição de fl. 25: defiro. Dessa forma, considerando que o exequente comprovou o recolhimento da
taxa pertinente, realize-se a pesquisa sobre eventuais veículos em nome do executado e, caso resulte frutífera, o consequente
lançamento da restrição judicial no sistema RENAJUD. Int. - ADV: LARISSA RODRIGUES LARA (OAB 213237/SP), MARCIO
OLIVEIRA DA CRUZ (OAB 269236/SP)
Processo 1003624-92.2014.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - COOP. DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROF. DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE OURINHOS
- OURICRED - Petição de fls. 41 e seguintes: defiro. Lavre-se o termo de penhora, conforme postulado pelo exequente, ficando
desde já nomeado o executado como depositário do bem, independentemente de sua vontade. De se salientar que, consoante
o disposto no art. 655-B do Código de Processo Civil, tratando-se de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução
recairá sobre o produto da alienação do bem. Assim, comprovado nos autos o recolhimento das diligências necessárias, expeçase o competente mandado para avaliação do imóvel e intimação do executado e seu cônjuge, nos termos da legislação vigente
(art. 659, §. 5º, CPC). Por outro lado, em atenção ao disposto no § 4º do art. 659 do Código de Processo Civil e tendo em vista
o Provimento nº 30/2011, da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, proceda-se a prenotação
no sistema ARISP, ficando o exequente ciente de que será encaminhado para seu correio eletrônico o boleto relativo aos
emolumentos devidos em razão da prenotação para fins de registro da penhora na matrícula do imóvel constrito (orientações
consulta ao sítio eletrônico ARISP www.arisp.com.br). Int. - ADV: LARISSA RODRIGUES LARA (OAB 213237/SP), MARCIO
OLIVEIRA DA CRUZ (OAB 269236/SP)
Processo 1003624-92.2014.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - COOP. DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROF. DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE OURINHOS
- OURICRED - Petição de fl. 55: defiro. Dessa forma, adite-se o mandado de fl. 51 e devolva-se ao oficial designado para que
preste os esclarecimentos solicitados. Int. - ADV: LARISSA RODRIGUES LARA (OAB 213237/SP), MARCIO OLIVEIRA DA
CRUZ (OAB 269236/SP)
Processo 1003824-02.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimento - Pág. 123: Defiro mediante o recolhimento da diligência de oficial de justiça, no valor de R$
63,75, no prazo de 10 dias. Intimem-se. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP), MARCO HENRIQUE LEMOS
(OAB 159261/SP)
Processo 1003936-68.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - MARCIO
AURELIO MARTINS ABREU e outros - Tendo em vista o trânsito em julgado do V. Acórdão, conforme certidão de fls. 123, defiro
o levantamento da importância depositada conforme ofício de fl. 92, no valor de R$ 210.452,57. Defiro também o levantamento
da importância depositada conforme ofício de fl. 125, no valor de R$ 13.840,36, ambas com os acréscimos devidos, em
favor do advogado dos exequentes, Dr. Antonio Carlos Martins, OAB/SP nº 172.117-4, que tem poderes para recebimento
das importâncias. Nada mais sendo requerido, tornem-me conclusos para extinção pelo pagamento. Expeça-se o necessário.
Intimem-se. - ADV: ANTÔNIO CARLOS MARTINS (OAB 172117/SP)
Processo 1003936-68.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - MARCIO
AURELIO MARTINS ABREU e outros - Petição de fls. 129/130: Diante do risco de prejuízo irreversível ao executado em
virtude da elevada quantia em discussão, mantenho a decisão de fl. 128, por meio da qual ficou condicionado o levantamento
das importâncias depositadas ao oferecimento de caução idônea pelos exequentes. Intimem-se. - ADV: ANTÔNIO CARLOS
MARTINS (OAB 172117/SP)
Processo 1003936-68.2014.8.26.0408/01 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - MARCIO AURELIO MARTINS ABREU - - Mozart Aurelio Abreu Filho - - ODILA RODRIGUES MARTINS ABREU - Therezinha Queiroz - Petição de fls. 70/71: Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Banco
do Brasil ou eventual oferecimento de caução pelos exequentes, conforme decisão de fl. 128, dos autos principais. Intimem-se.
- ADV: ANTÔNIO CARLOS MARTINS (OAB 172117/SP)
Processo 1004012-58.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Seguro - Savio Almeida Santos - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - A preliminar de inépcia da inicial por ausência de laudo do IML não merece acolhida. Com
efeito, o exame de corpo de delito não é documento essencial para ajuizamento da ação e para comprovação dos fatos alegados
pela parte requerente, mesmo porque os danos ao patrimônio físico poderão ser comprovados por outros meios, inclusive perícia
médica, não sendo causa, portanto, de indeferimento da inicial a ausência do documento apontado. Assim, partes legítimas e
regularmente representadas. Dou o feito por saneado. A controvérsia reside em saber se houve invalidez total ou parcial da
parte autora decorrente do acidente de trânsito e se é permanente, fazendo ele jus ao recebimento de indenização advinda
do seguro DPVAT. Dessa forma, a fim de verificar o grau de incapacidade alegada na inicial determino a realização de perícia
médica, para a qual nomeio como perita do juízo a médica Dra. Ludmila Candida de Braga, a quem competirá examinar a parte
autora e apresentar o laudo, tão logo ocorra o depósito de seus honorários. Fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos
reais). Caso o requerente concorde em antecipa-los, sem prejuízo dos benefícios da justiça gratuita deferida nos autos, deverá
providenciar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Em caso negativo, oficie-se ao IMESC requisitando a realização do exame
pericial. Intime-se a parte autora de que deverá comparecer ao exame munida de todos os exames, laudos e atestados médicos
que possuir, ficando ciente de que a não apresentação de tais documentos acarretará a preclusão desse direito (art. 396, CPC).
Os quesitos judiciais que o perito deverá responder são os seguintes: I. O (A) autor(a) é portador(a) de invalidez relacionada a
acidente de trânsito? II. A invalidez é permanente ou temporária? III. Se permanente, a invalidez resultou em perda anatômica
ou funcional completa ou incompleta de membro, órgão ou função? IV. Se incompleta, a perda tem repercussão intensa, média,
leve ou residual para o órgão, membro ou função? V. A perda ou lesão se enquadra em qual classe daquelas previstas na tabela
anexa a que se refere o artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação alterada pela Lei 11.945/2009? VI. Quando o autor teve ciência
inequívoca da invalidez, considerando os exames de diagnósticos apresentados e exames clínicos realizados? Outros quesitos
formulados pelas partes que não estejam englobados nos quesitos acima (fls. 5/6 e 48). As partes, caso queiram, poderão
nomear assistente técnico para comparecer ao exame pericial, que deverá comparecer independentemente de intimação. Com
a entrega do laudo, expeça-se a guia de levantamento em favor da perita judicial, concedendo-se prazo de 5 dias para as partes
se manifestarem sobre o laudo. Intimem-se. - ADV: JULIANA FERNANDES MONTENEGRO (OAB 310794/SP), LUIS ANTONIO
DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)
Processo 1004132-38.2014.8.26.0408 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander ( Brasil ) S/A - Adite-se o
mandado de citação, a fim de que seja diligenciado nos endereços informados à fl. 150. Intime-se. - ADV: FLÁVIO NEVES
COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1004132-38.2014.8.26.0408 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander ( Brasil ) S/A - S T K OURINHOS
DE VENDAS LTDA EPP - A preliminar de ilegitimidade passiva de Suely Akemi Thina Katekawa já foi afastada por meio da
decisão de fl. 212, uma vez que a ação é direcionada apenas em face de STK Ourinhos Vendas Ltda EPP. Melhor sorte não
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socorre a ré com relação à preliminar de carência da ação, porquanto nenhuma ressalva merece a inicial, já que preenche se
trata de ação monitória e não execução. Ademais, o autor trouxe cópia da proposta de abertura de conta pessoa jurídica, memória
de cálculo e os extratos da conta. Dou o feito por saneado. O ponto controvertido gira em torno de apurar a regularidade dos
cálculos apresentados pelo banco requerente. Defiro a prova pericial contábil requerida pela devedora/embargante. Concedo
ao banco requerente prazo de 30 dias para que traga aos autos cópia dos contratos entabulados com a requerida relativos ao
período que ensejou a cobrança objeto da ação, a fim de viabilizar a realização dos trabalhos periciais. Nomeio como perito
judicial o contador RENATO BOTELHO DOS SANTOS. Aceito o compromisso deverá ser oficiado à Defensoria Pública para
reserva de honorários, uma vez que a requerida é beneficiária da justiça gratuita. Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias,
para indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos. Com fundamento no artigo 426, II, do CPC, formulo os seguintes
quesitos: 1. Qual a taxa de juros real utilizada pela instituição financeira? Qual a taxa média de mercado na época? 2. Quais os
encargos cobrados nos contratos firmados? Foi cobrada comissão de permanência? 3. Há previsão de comissão permanência?
Se sim, no período de inadimplência, houve cumulação de comissão de permanência com outros encargos? 4. Os encargos
cobrados pela instituição financeira estão previstos nos contratos? 5. Há saldo negativo? qual o valor do saldo devedor na data
da propositura da ação? Laudo em vinte (20) dias. Após a apresentação do laudo, dê-se vista as partes pelo prazo de 05 (cinco)
dias cada e voltem-me conclusos. Intimem-se. - ADV: KLEBER CACCIOLARI MENEZES (OAB 109060/SP), FABIO STEFANO
MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 1004142-48.2015.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Nelson
Garcia Braga - Em relação ao diferimento do pagamento das custas processuais ao final, não obstante o entendimento pessoal
desta magistrada no sentido de que a ação de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública não se encontre
acobertada no rol de exceções previsto no art. 5º da Lei 11.608/03, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, através da 18ª
Câmara de Direito Privado pacificou a controvérsia no sentido de que por se tratar de ação civil pública se aplica o disposto
no art. 18 da Lei 7.347/85 e, por isso, vem dispensando o autor do adiantamento das custas, sob o fundamento de que o
cumprimento de sentença se trata de mera fase processual, conforme se extrai do seguinte julgado: “...Isto porque o artigo 18
da Lei nº 7.347/85 dispensa o adiantamento das custas, pelo autor, na ação civil pública. Além disso, a Lei nº 11.232/05, que
alterou o artigo 475 do Código de Processo Civil, foi promulgado no nosso ordenamento jurídico em atenção às disposições da
Emenda Constitucional de nº 45/04, com o fito de trazer celeridade e efetividade às relações processuais, razão pela qual é de
todo dispensável o adiantamento das custas pelos exequentes, por se tratar de mera fase processual.” (Agravo Instrumento nº
2159482-62.2014.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Lopes, j., 19/09/2014). Assim, a fim de evitar
delonga no processo, já que as partes vêm reiteradamente recorrendo da decisão em sentido contrário, revendo posicionamento
anterior, DEFIRO o pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo. CITE-SE o banco executado para, no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do crédito exequendo, no valor de R$ 33.578,71 (trinta e três mil, quinhentos
e setenta e oito reais e setenta um centavos) devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de ser
acrescida multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, bem como incidência de honorários
advocatícios no percentual de 10% sobre o valor total executado, nos termos da súmula 517 do STJ. Registro, desde já, que
depósito em dinheiro para garantia do juízo não será considerado pagamento espontâneo e, por isso, deverá ser acrescido das
verbas referentes a honorários e multa acima referidas. Intimem-se. - ADV: IGOR EDUARDO BERTOLA BUTI (OAB 18312/MS)
Processo 1004379-19.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Lusmaia Barbosa de Souza ICATU SEGUROS S/A - Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a fase de instrução processual do
presente feito. Concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação dos memoriais finais. Após, tornem-me os autos
conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP), LUIS ANTONIO DA SILVA
GALVANI (OAB 212787/SP)
Processo 1004403-47.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Valdemir Poletti e outro
- RECANTO DOS PÁSSAROS III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Fl. 155: Anote-se no sistema o nome do atual
procurador do requerido. Após, aguarde-se o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, conforme fls. 152/153.
Intime-se. - ADV: THIAGO CONTE MARTINS (OAB 221304/SP), MARCELO PELEGRINI BARBOSA (OAB 199877/SP)
Processo 1004408-35.2015.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ESPÓLIO
DE YONE YAMAGUCHI - Este Juízo adota o critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para deferir os benefícios
da gratuidade processual, a saber: o percebimento de até 03 (três) salários mínimos, atualmente no valor de R$ 2.364,00 (dois
mil trezentos e sessenta e quatro reais). Neste sentido, as Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU
nº 85 de 11/02/2014, art. 1º) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP nº 137 de 25/09/2009, art. 1º) estabelecem
como requisito para atendimento pela Defensoria e para o benefício da assistência judiciária gratuita o mesmo parâmetro de
renda. Ademais, observo que a legislação vigente, em específico a Lei nº 1.060/50, objetivou beneficiar as pessoas cuja situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, com a finalidade de efetivar o direito
fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV). Por essa razão, prima facie, o artigo 4º, da Lei 1.060/50, realmente
dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, em razão da presunção juris
tantum de hipossuficiência. Todavia, entendo que a simples alegação de ser pobre na acepção jurídica do termo não basta para
a concessão do benefício almejado, porquanto se faz necessária a comprovação de que o pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios seria capaz de inviabilizar o sustento do pretenso beneficiário ou de sua família. Nesse sentido:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Requisitos Estado de pobreza Avaliação Judicial Presunção juris tantum afastada Possibilidade
Compete ao juiz da causa aferir o estado de “pobreza”, para efeito de, em face de elementos objetivos, conceder ou denegar
de plano os benefícios da justiça gratuita. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de instrumento nº 966.135-00/3 São
Paulo 35ª Câmara de Direito Privado Relator: Artur Marques 31.10.05 v.u. voto nº 9.925) Dessa forma, a fim de apreciar o
pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, junte o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, declaração
de rendimentos do último exercício ou comprove, por meio de certidão negativa de imóveis e veículos, a inexistência de bens
imóveis e veículos. Não o fazendo, proceda-se ao recolhimento das custas processuais no mesmo prazo acima, sob pena
de cancelamento da distribuição (art. 257, do CPC). Na inércia, intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 48
horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Int. - ADV: DANIELA CRISTINA RODRIGUES CAMPIOM ARANTES (OAB
191614/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), MÔNICA YURI MIHARA VIEIRA (OAB 319046/SP)
Processo 1004408-35.2015.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ESPÓLIO
DE YONE YAMAGUCHI - Banco do Brasil S.A. - Vistas dos autos ao exequente para: (x) manifestar-se, em 10 dias, sobre a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls. 78/114. Vistas dos autos ao executado para: (x) recolher, em
05 dias, a taxa de mandato devida relativa à procuração e substabelecimento apresentados às fls. 105/106. - ADV: MÔNICA
YURI MIHARA VIEIRA (OAB 319046/SP), DANIELA CRISTINA RODRIGUES CAMPIOM ARANTES (OAB 191614/SP), MARINA
EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP)
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Processo 1004589-70.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MAURÍCIO SÉRGIO SUTO - Vistas dos
autos ao autor para: manifestar-se, em 15 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação, conforme certidão de fl. 12.
- ADV: MARCOS ANTONIO FRABETTI (OAB 233010/SP)
Processo 1004589-70.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MAURÍCIO SÉRGIO SUTO - Ciência ao
exequente do resultado negativo da nova tentativa de citação do executado. Por outro lado, considerando o resultado infrutífero
das diversas diligências realizadas, inclusive sobre os endereços retornados nas pesquisas eletrônicas, havendo interesse por
parte do exequente, fica desde já deferida a citação editalícia. Assim, ratificado o interesse, expeça-se o competente edital. Após
a confecção do expediente, intime-se o exequente para comprovar nos autos o recolhimento da taxa necessária à publicação
na imprensa oficial, bem como para cientificá-lo de que o expediente se encontra disponível para retirada diretamente no
portal do ESAJ, devendo ainda, após, comprovar que providenciou sua publicação por duas vezes na imprensa local no prazo
máximo de 15 dias a contar da publicação na imprensa oficial, consoante o disposto no art. 232, inc. III, do Código de Processo
Civil. Decorrido em branco o prazo para eventual contestação, oficie-se desde logo à subseção da OAB local para indicação
de defensor dativo para funcionar como curador especial ao executado. Com a indicação, dê-se vistas dos autos ao curador
indicado. Intime-se. - ADV: MARCOS ANTONIO FRABETTI (OAB 233010/SP)
Processo 1004731-40.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Jose Camargo - Providencie o requerido, no prazo de 10 (dez) dias, a regularização de sua representação processual,
juntando aos autos instrumento de procuração. Sem prejuízo, manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre
comprovante de pagamento apresentado à fl. 56. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP),
MICHELLE DUARTE RIBEIRO (OAB 283929/SP)
Processo 1004835-66.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “MIGUEL
MOFARREJ” - Petição de fl. 54: defiro. Dessa forma, realize-se pesquisa no sistema SIEL relativamente ao endereço da
executada. Com a juntada da minuta, dê-se vistas dos autos à exequente. Int. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS
(OAB 319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP)
Processo 1004835-66.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “MIGUEL
MOFARREJ” - Manifeste-se a exequente sobre o resultado da pesquisa realizada no sistema SIEL. Sem prejuízo, ratificado o
interesse na tentativa tão somente de citação da devedora retornado na referida pesquisa, fica desde já deferido o pedido desde
que comprovado nos autos o recolhimento das diligências necessárias. Int. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB
319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP)
Processo 1004974-18.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - VICTORIA
NAKASIMA e outros - Defiro o diferimento do pagamento das custas judiciárias ao final. Recolham os exequentes o valor de R$
13,59, referente à diligência de oficial de justiça. Após, cite-se o banco executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar
o pagamento da importância apontada à pág. 33, no valor de R$ 464.775,36 (quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos
e setenta e cinco reais trinta e seis centavos), sob pena de ser acrescida multa de 10%, com fundamento no artigo 475-J, do
Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: ANTÔNIO CARLOS MARTINS (OAB 172117/SP)
Processo 1004974-18.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos VICTORIA NAKASIMA e outros - Banco do Brasil S/A - Orival Marchesani de Araujo - Petição 314/316: Antes de deferir qualquer
levantamento, manifeste-se o interessado Orival Marchesani de Araújo, no prazo de 10 dias, sobre a petição e documentos de
fls. 314/324 dos exequentes. Após tornem-me conclusos. Intimem-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/
SP), ANTÔNIO CARLOS MARTINS (OAB 172117/SP), LUIZ ROBSON CONTRUCCI (OAB 138509/SP)
Processo 1004974-18.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - VICTORIA
NAKASIMA e outros - Banco do Brasil S/A - Orival Marchesani de Araujo - Quanto ao pedido de fls. 335/336 entendo que há
necessidade de ser regularizada a representação de Jose Ayres Ferreira. Com efeito, segundo a certidão de casamento de fl.
338 foi casado com Midore Seno Ferreira pelo regime da comunhão parcial de bens, portanto, segundo a regra de sucessão
prevista na última parte do inciso I, do Art. 1.829, do CC, concorre com as suas filhas nos bens particulares deixados por seu
cônjuge, de acordo com o Inciso I, do artigo 1829, do Código Civil, que assim dispõem: Aos descendentes, em concorrência
com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação
obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único), ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares”. Nesse sentido: “... O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os
descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes
da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência
se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes” (Código
Civil Interpretado - Anotado Artigo por Artigo/ Cristiano Imnhof - 5ª Ed. - Florianólis: Publicações On-line, 2013, pág. 1678).
Assim, promovida a regularização da representação de José Ayres Ferreira no prazo de 15 (quinze), com poderes especiais,
DEFIRO o levantamento da importância depositada nos autos. Sem prejuízo, proceda-se a transferência dos valores referente
a penhora conforme determinado no primeiro parágrafo da decisão de fl. 329 para o processo n 1002748-40.2014.8.26.0408.
Intimem-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), ANTÔNIO CARLOS MARTINS (OAB 172117/SP), LUIZ
ROBSON CONTRUCCI (OAB 138509/SP)
Processo 1005051-27.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A Antes de apreciar o pedido de fls. 90 e seguintes, considerando o teor do despacho de fl. 72, comprove o exequente, no prazo
de 30 dias, a regular distribuição da carta precatória expedida às fls. 81/82. Int. - ADV: MICHEL PILLON LULIA (OAB 243555/
SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 1005318-62.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval
S/A - Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça à fl. 33. - ADV: MARCELO
CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 1005361-33.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia
S/A e outro - Manifeste-se o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, em termos de prosseguimento do feito, requerendo o que de
direito, tendo em vista a restrição judicial do veículo realizada à fl. 89. Intime-se. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB
211075/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)
Processo 1005431-50.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Cecilia Carvalho e Sa DELFIM VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Ciência às partes do ofício e documentos de pág. 509/551.
Intime-se o perito para realização do laudo pericial, devendo informar nos autos data e hora para ter inicio os trabalhos, tendo
em vista a indicação de assistente técnico. Intimem-se. - ADV: OSNY BUENO DE CAMARGO (OAB 28858/SP), SANDRA
KAMIMURA (OAB 312915/SP), ANNA CONSUELO LEITE MEREGE (OAB 178271/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ
(OAB 105113/SP)
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Processo 1005549-89.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A DEFIRO o pedido de bloqueio do veículo objeto dos autos por meio do sistema RENAJUD. Sem prejuízo, aguardem os autos em
Cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual provocação do interessado. Decorrido o prazo, no silêncio, INTIME-SE a parte
autora, pessoalmente, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dê regular andamento ao feito, sob pena de extinção.
Int. - ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)
Processo 1005609-62.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - R C
Gomes Palma Minimercado - Me - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional e outro Manifeste-se a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre AR devolvido à fl. 112 negativo, relativo à citação da co-requerida
ARC Indústria de Alimentos Ltda ME (motivo: não procurado). Sem prejuízo, manifeste-se também a autora, no prazo de 10
(dez) dias, sobre contestações e documentos apresentados pelo co-requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
da Indústria Exodus Institucional às fls. 113/200. Providencie o co-requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
da Indústria Exodus Institucional, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da taxa de mandato devida. Intime-se. - ADV:
FERNANDO ROSENTHAL (OAB 146730/SP), BRUNO DE FREITAS JURADO BRISOLA (OAB 254246/SP)
Processo 1005684-38.2014.8.26.0408 - Monitória - Cheque - Casa Avenida Comércio e Importação Ltda - Ante o aduzido
pela parte autora, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias. Todavia, decorrido o prazo e na ausência de qualquer
manifestação, ante o desinteresse externado, remetam-se os autos ao arquivo geral, oportunidade em que o prazo prescricional
voltará a correr. Int. - ADV: ALEXANDRE MANOEL REGAZINI (OAB 151430/SP)
Processo 1005768-05.2015.8.26.0408 (apensado ao processo 1001101-73.2015.8.26) - Oposição - Intervenção de Terceiros
- Thiago Chardulo Grabosky - Natália Leite da Silva e outro - Concedo à requerida Natália Leite da Silva os benefícios da
assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50. Anote-se. Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a
contestação e documentos apresentados às fls. 70/93. Fl. 94: Adite-se o mandado de citação do requerido Luis Domingo Pereira
Leite, a fim de que seja diligenciado no seguinte endereço: Rua Ricieri Otávio Argenta, 530, Vila São Luiz, em Ourinhos-SP.
Intime-se. - ADV: MARCELO DAMASCENO (OAB 321973/SP), EVANDRO DE SOUZA CLEMENTE (OAB 366444/SP)
Processo 1005780-19.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Adriana Cristina de Lima - Vistas
dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). Vistas dos autos à requerida
para: regularizar, em 10 dias, sua representação nos autos, comprovando o recolhimento da taxa de mandato. - ADV: REGIS
DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP)
Processo 1005861-02.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ILSA DOS SANTOS MARTINS Primeiramente, providencie a parte autora a complementação das taxas necessárias para as pesquisas de endereço requeridas,
lembrando que, para cada número de CPF e para cada banco de dado pesquisado, o valor da taxa é de R$12,20 (doze reais
e vinte centavos). Comprovada a complementação, DEFIRO o pedido de pesquisa on-line de endereço dos requeridos LÍDER
VEÍCULOS e IVONILDES PEREIRA DA SILVA FERRARI. Providenciem as respectivas minutas e intime-se a parte autora para
manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE
ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP)
Processo 1005938-74.2015.8.26.0408 - Monitória - Espécies de Contratos - CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento S.A. - Tendo em vista a comprovação do processamento de pedido de Recuperação Judicial da requerida, defiro-lhe
os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Manifeste a autora, em 10 dias, sobre os embargos monitórios. Intimem-se. - ADV:
APARECIDA BREDA MILANESE (OAB 317673/SP)
Processo 1005962-05.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval
S/A - Considerando o certificado à fl. 28, manifeste-se o(a) requerente, promovendo os atos e diligências que lhe competir,
no prazo de 30 dias. No silêncio, intime-o(a) pessoalmente para, no prazo de 48 horas, dar andamento ao feito, sob pena de
extinção. Int. - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 1006266-04.2015.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Sergio Luiz Martini - Ana Paula Paganeli Ribeiro Gardim - ME e outros - Tendo em vista a petição de pág. 37/38, HOMOLOGO,
por sentença, para que produza seus regulares efeitos de direito, o acordo entabulado entre as partes. Em consequência,
JULGO EXTINTA esta ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança nº 1006266-04.2015.8.26.0408, com
resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. HOMOLOGO também a desistência
da ação com relação ao requerido PAULO ROBERTO JÚNIOR, diante de seu falecimento, nos termos do artigo 267, inciso VIII,
do C.P.C. Inexistem custas a serem recolhidas. Em caso de descumprimento do presente acordo, o autor deverá promover sua
execução através da criação do incidente próprio de execução de sentença, observando-se que a petição a ser protocolizada
deverá ser de cumprimento de sentença, Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. - ADV:
DANIEL MARQUES DE CAMARGO (OAB 141369/SP), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO (OAB 280392/SP), CARLA
FERREIRA AVERSANI (OAB 137940/SP)
Processo 1006454-94.2015.8.26.0408 - Embargos à Execução - Nota Promissória - Adalberto César Crispim e outros Gilson Zanutto - Considerando a tempestividade dos presentes embargos, recebo-os para discussão. Vistas ao embargado
para, querendo, oferecer impugnação. Int. - ADV: LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), ELAINE SALETE
BASTIANI (OAB 185128/SP)
Processo 1006526-81.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - Degraus Andaimes Maquinas e
Equipamentos para Construção Civil S/A - Recebo a petição de fls. 93 acompanhada dos documentos de fls. 94/139 como
emenda à inicial. Aguarde-se a citação da empresa requerida. Intime-se. - ADV: MARTA DANIELE FAZAN (OAB 247799/SP)
Processo 1006559-71.2015.8.26.0408 - Monitória - Duplicata - Marka Veículos Ltda - O exame superficial da prova escrita
expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito
material entre as partes. Cite-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada
na petição inicial, ficando desobrigada dos encargos de sucumbência, advertindo-a, ainda, a respeito da preclusão e imediata
constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte, podendo, no mesmo prazo, apresentar embargos ao mandado
monitório. Intimem-se. - ADV: ANTONIO CÉSAR CAPELOZZA BOAVENTURA (OAB 158693/SP)
Processo 1006560-56.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco
S/A - Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da dívida
ou, independentemente de penhora, oporem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 652 do Código de
Processo Civil. Deverá constar do expediente a faculdade prevista no artigo 745-A do CPC, que dispõe que, no prazo para
embargos, poderá o executado reconhecer o crédito do exequente e, comprovado o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários advocatícios, requerer o pagamento do débito restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida
de correção monetária e juros de 1%. Estimo, desde logo, os honorários advocatícios em 10% sobre o total do débito na ausência
de embargos. Caso as executadas efetuem o pagamento integral da dívida no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será
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reduzida pela metade. Ficam deferidos os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: NEIDE
SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)
Processo 1006567-48.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - G.P.O. - Considerando que
a parte autora está sendo assistida por defensor dativo, tarje-se a justiça gratuita para regular processamento do feito. Cite-se,
advertindo-se de que, findo o prazo para a defesa e não sendo contestada a ação, prosseguir-se-á esta à sua revelia, valendo
a citação para todos os demais termos e atos do processo, podendo o presente servir de mandado. Intimem-se. - ADV: PAULA
ROMÃO RODRIGUES (OAB 322015/SP)
Processo 1006568-33.2015.8.26.0408 - Monitória - Duplicata - Fundação Educacional “miguel Mofarrej” - O exame superficial
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo
a relação de direito material entre as partes. Assim, comprovado nos autos, no prazo de 30 dias, o recolhimento das custas e
taxas devidas, cite-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição
inicial, ficando desobrigado dos encargos de sucumbência, advertindo-o, ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição
do título executivo judicial, caso permaneça inerte, podendo, no mesmo prazo, apresentar embargos ao mandado monitório.
Todavia, decorrido o prazo e persistindo a ausência de regular preparo do feito, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no
prazo de 48 horas, regularizar comprovar o pagamento das custas devidas, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: CARLOS
ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP), SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB 319087/SP)
Processo 1006611-67.2015.8.26.0408 - Embargos de Terceiro - Espécies de Contratos - Luciano Aparecido Bressanin Banco Santander ( Brasil ) S/A - Trata-se de ação de Embargos de Terceiro com pedido liminar ajuizada por Luciano Aparecido
Bressanin em face da Banco Santander ( Brasil ) S/A. Assevera a embargante que na data de 12 de julho de 2013, às 13 horas,
conforme contrato de compra e venda em anexo, o embargante adquiriu da pessoa de JOSÉ ROBERTO AVANZI o veículo
M.BENZ/LA 1113 de ano de fabricação e modelo 1972, de cor vermelha, placa BWC-9583, CHASSI 34403216032104, Código
RENAVAM 399368221, pelo preço certo e ajustado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), que por sua vez estava batido,
necessitando de reforma. Aduz que na data da compra, o embargante consultou a tela emitida pelo DETRAN referente ao aludido
veículo, onde constava livre de qualquer restrição. Afirma que quando foi transferir o veículo tomou conhecimento da restrição
judicial. Requer liminar para autorizar a liberaçã da penhora para a realização da transferência. Foi determinada a comprovação
da hipossuficiência, tendo o autor juntado o documento de fl. 65. É o relatório Decido. Nos termos do artigo 1046 e 1052, ambos
do Código de Processo Civil: Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus
bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação,
arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. Art. 1.052.
Quando os embargos versarem sobre todos os bens, determinará o juiz a suspensão do curso do processo principal; versando
sobre alguns deles, prosseguirá o processo principal somente quanto aos bens não embargados. Diante da documentação
juntada, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar apenas para a suspensão do processo principal em relação ao bem descrito na
inicial até a decisão final desses embargos. Apensem-se aos autos indicados na inicial. Defiro a justiça gratuita. Intime-se.
Dê-se vistas dos autos ao embargado para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal ou, na ausência de procurador
constituído, cite-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/
SP), LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)
Processo 1006682-69.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistas dos autos ao autor para: considerando o certificado pelo oficial designado,
regularizar a guia referente as diligências do oficial de justiça. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), EVANDRO
VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP)
Processo 1006825-58.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Luiza Conceição Ribeiro - De
início, importante registrar que a tutela antecipada é medida de caráter excepcional, só sendo admitida quando cabalmente
demonstrados os requisitos legais capazes de justificar, à luz do princípio da proporcionalidade constitucional, a sobreposição
da efetividade da jurisdição sobre o contraditório e a própria segurança jurídica. Sem a presença de tais requisitos (art. 273
e 461, CPC) a medida initio litis mostra-se, além de ilegal, também inconstitucional. A situação presente me parece espelhar
uma dessas hipóteses que autorizam o deferimento do benefício inaudita altera parte. Com efeito, os documentos juntados
corroboram as afirmativas da parte autora. Portanto, em sede de cognição sumária, há prova documental que convence esta
magistrada da verissimilhança alegada pela parte autora. Por outro lado, não se verifica do contrato firmado a existência de
cláusula que determine o encerramento do contrato com a morte do titular. Nesse sentido já decidiu o C. STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO TITULAR. PERÍODO
DE REMISSÃO POR MORTE. REAJUSTE. VALOR EXORBITANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. 1. A egrégia Terceira
Turma já decidiu que, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, em seu sentido de proteção à confiança, não é possível o
reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da morte do cônjuge titular, após exaurido o prazo de remissão, quando
a dependente, como na espécie, possui mais de 77 anos de idade e 30 anos de contrato, sem nunca haver descumprido
suas obrigações contratuais. (STJ, AgRg no AREsp 109.387/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04/10/2012)
(grifei) Também nesse sentido julgou o E. TJ/SP: AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Morte
do titular de plano de saúde. Filhos e esposa que pretendem a manutenção do plano nas mesmas condições anteriores à
morte do titular, pretendendo a viúva tornar-se a titular. Negativa da ré. Inadmissibilidade. Sentença de procedência que fica
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (TJSP, Apelação
nº 1104743-84.2013.8.26.0100, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Fabio Quadros, j. 11/12/2014) (realces não originais). Diante
da fundamentação acima, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar à requerida que mantenha o mesmo plano
de assistência médico-hospitalar (plano com cobertura integral), ante a presença de elementos probatórios que demonstrem
a verossimilhança das alegações do autor, restando preenchidos os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil.
Concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita e defiro a tramitação com prioridade em virtude do Estatuto do Idoso.
Anotem-se. Cite(m)-se e intime-se. A presente decisão poderá servir de mandado. - ADV: JONICE PEREIRA BOUCAS GODINHO
(OAB 104573/SP), LEONARDO TORQUATO (OAB 303215/SP)
Processo 1006825-58.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Luiza Conceição Ribeiro - Unimed de
Ourinhos Cooperativa de Trabalho Médico - - Vistas dos autos ao autor para: manifestar, em 10 dias, sobre a contestação (art.
326 ou 327 do CPC). - Aguarde-se, por 05 dias, a requerida providenciar a juntada da taxa da OAB/SP. - ADV: LEONARDO
TORQUATO (OAB 303215/SP), JONICE PEREIRA BOUCAS GODINHO (OAB 104573/SP)
Processo 1006915-66.2015.8.26.0408 - Notificação - Inadimplemento - Mirtes Maria Borges - Defiro à autora os benefícios
da Justiça Gratuita. Anote-se. NOTIFIQUE-SE a requerida para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue
em anexo, cientificado-a de que após o cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, e decorridas
48 (quarenta e oito) horas, os autos serão arquivados. Intime-se, servindo o presente de mandado. - ADV: GILBERTO JOSÉ
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RODRIGUES (OAB 159250/SP)
Processo 1007016-06.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Seguros
S/A - Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a mora (pág. 13/15), DEFIRO a liminar de busca e apreensão
do bem descrito na inicial alienado fiduciariamente, servindo a presente de mandado. Encontrado o bem, CITE-SE o requerido
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a integralidade do débito, compreendido aí as parcelas vencidas e vincendas (REsp.
1.418.593/MS - 2013/0381036-A), ocasião em que lhe será restituído o bem livre de ônus. E/ou para, querendo, contestar o feito
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da medida. Caso o bem não seja encontrado, devolva-se o mandado de
busca e apreensão independentemente de cumprimento e intime-se o credor para manifestar, em 10 (dez) dias, nos termos do
artigo 4º e 5º do Decreto Lei 911/69, se tem interesse na conversão do pedido em ação executiva, na forma prevista no Capítulo
II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Defiro ainda, a restrição judicial a ser anotada
na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, mediante o recolhimento da taxa necessária.
Realizada a apreensão proceda-se à retirada do gravame. Intime-se. - ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 105737/SP)
Processo 1007023-95.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Roberto Pires
- Dessa forma, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus regulares efeitos de direito, o pedido de desistência
apresentado e, em consequência, JULGO EXTINTA este Procedimento Ordinário nº 1007023-95.2015.8.26.0408, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após,
arquivem-se. - ADV: CARLOS EDUARDO SPANHOL DE ARAUJO (OAB 325578/SP)
Processo 1007032-57.2015.8.26.0408 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aliança Comercio de Bebidas
Ltda Me - Este Juízo adota o critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para deferir os benefícios da gratuidade
processual, a saber: o percebimento de até 03 (três) salários mínimos, atualmente no valor de R$2.640,00 (dois mil seiscentos
e quarenta reais). Neste sentido, as Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU nº 85 de 11/02/2014,
art. 1º) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP nº 137 de 25/09/2009, art. 1º) estabelecem como requisito
para atendimento pela Defensoria e para o benefício da assistência judiciária gratuita o mesmo parâmetro de renda. Ademais,
observo que a legislação vigente, em específico a Lei nº 1.060/50, objetivou beneficiar as pessoas cuja situação econômica
não permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, com a finalidade de efetivar o direito fundamental
de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV). Por essa razão, prima facie, o artigo 4º, da Lei 1.060/50, realmente dispõe que
a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, em razão da presunção juris tantum
de hipossuficiência. Todavia, entendo que a simples alegação de ser pobre na acepção jurídica do termo não basta para a
concessão do benefício almejado, porquanto se faz necessária a comprovação de que o pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios seria capaz de inviabilizar o sustento do pretenso beneficiário ou de sua família. Nesse sentido:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Requisitos Estado de pobreza Avaliação Judicial Presunção juris tantum afastada Possibilidade
Compete ao juiz da causa aferir o estado de “pobreza”, para efeito de, em face de elementos objetivos, conceder ou denegar
de plano os benefícios da justiça gratuita. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de instrumento nº 966.135-00/3 São
Paulo 35ª Câmara de Direito Privado Relator: Artur Marques 31.10.05 v.u. voto nº 9.925) Dessa forma, ainda que a autora seja
pessoa jurídica, deverá comprovar que o seu patrimônio e renda são compatíveis com o critério estabelecido a pessoa jurídica.
Portanto, a fim de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, junte o autor, no prazo
de 30 (trinta) dias, declaração de rendimentos do último exercício da empresa ou comprove, por meio de certidão negativa
de imóveis e veículos, a inexistência de bens imóveis e veículos. Não o fazendo, proceda-se ao recolhimento das custas
processuais no mesmo prazo acima, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257, do CPC). Na inércia, intime-se a parte
autora pessoalmente para, no prazo de 48 horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Int. - ADV: JAIR NUNES DA
COSTA (OAB 263905/SP)
Processo 4029852-96.2013.8.26.0114 (apensado ao processo 4000754-57.2013.8.26) - Procedimento Ordinário - Indenização
por Dano Material - MARCIO DA SILVA - - LUZIA DA GLÓRIA LIMA - - ELAINE CRISTINA DA SILVA - - MARIA CLEIDE DA SILVA - AGNALDO DA SILVA - AGROVETERINÁRIA FURLAN LTDA. - HDI SEGUROS S.A. - Vistas dos autos ao autor para: comprovar
perante o Juízo deprecado de Toledo/Pr, o recolhimento da guia de fl. 447, para fins de remessa a este Juízo da mídia eletrônica
lá confeccionada. - ADV: MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), LUCIANA LOPES ARANTES BARATA
(OAB 118014/SP), ROBSON ALFREDO MASS (OAB 55684/PR), LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO (OAB 225948/SP), ANGELICA
LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA MENDES SPALDING
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RILTON CHAHAD
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0005097-14.2006.8.26.0408/04 - Precatório - Auxílio-Doença Acidentário - Geonette Corey Morini - Vistos.
Compulsando os dados e informações que instruem o presente pedido, verifico que não foram discriminados e destacados do
montante principal os honorários advocatícios devidos em favor do patrono da autora, o que impede o adequado processamento
do presente pedido. Ante o exposto, não há condições de encaminhamento do ofício requisitório. Os autores deverão realizar
novo peticionamento eletrônico. Providencie a serventia a baixa do presente incidente. Int. - ADV: KLEBER CACCIOLARI
MENEZES (OAB 109060/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)
Processo 1002108-03.2015.8.26.0408 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - Auto Viação Ourinhos
Assis Ltda e outros - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º
do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vista dos autos à KPMG CORPORATE
FINANCE LTDA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre os documentos complementares apresentados pelos
requerentes às fls. 819/860, conforme determinado no r. Despacho de fls. 816/817. - ADV: LUIZ FERNANDO VECCHIA (OAB
309028/SP), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP), CARLOS ALVES TERRA (OAB 43822/SP), SILVIO
ROBERTO DA SILVA (OAB 71703/SP), DANIELE SILVA GOMES DE CARVALHO (OAB 266338/SP), FABIO LUIZ CUSTODIO
(OAB 273810/SP), FABIANA RAQUEL MARÇAL (OAB 284143/SP), BRUNO LEANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 288146/SP),
GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOARES (OAB 255512/SP), MARIA JOSE CREPALDI GANANCIO LIBERATI (OAB 345078/SP),
DARCI BERNARDO LOURENÇO (OAB 359382/SP), FELIPE AUGUSTO FERREIRA FATEL (OAB 361630/SP), ALEXANDRE
NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB
30890/PR), CESAR ZENKER RILLO (OAB 53930/RS), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), VIVIANE
PATRICIA SCUCUGLIA LITHOLDO (OAB 165517/SP), JOSE ROBERTO SCORZAFAVE CAMARGO RIBEIRO (OAB 110854/
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SP), PAULO ALEXANDRE MARTINS (OAB 245240/SP), OSANA MARIA DA ROCHA MENDONÇA (OAB 122930/SP), LUIZ
EDUARDO DA SILVA (OAB 125541/SP), FABIANE ALVES TERRA MARTINS (OAB 135696/SP), JULIO CESAR TORRUBIA DE
AVELAR (OAB 139661/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), WILSON DONIZETI LIBERATI (OAB 161221/SP),
DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP), FABÍOLA BORGES DE MESQUITA
(OAB 206337/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), TATIANA CARMONA FARIA (OAB 199991/SP),
ANA CRISTHINA GREGNANIN (OAB 188882/SP), RENEE CAMARGO RIBEIRO (OAB 174820/SP)
Processo 1002108-03.2015.8.26.0408 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - Auto Viação Ourinhos
Assis Ltda - - Expresso Integração do Vale Ltda - Epp e outros - Conforme petição das requerentes de fls. 1443/1447 houve
desapossamento de veículos determinado por decisão do Juízo da Comarca de Curitiba/PR, em Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo Banco Volvo (Brasil) S/A em face de Auto Viação Ourinhos Assis Ltda (fl. 1448), havendo iminência de novas
apreensões. Anoto que a decisão deste juízo de fls. 1035/1037 apreciou situação semelhante, tendo também naquela ocasião
havido apreensão de veículos pelo Banco Volkswagen. Assim, mantido o mesmo entendimento e valendo-me daqueles argumentos
de fls. 1035/1037, no sentido de que este juízo falimentar é o competente para deliberar sobre atos de natureza executiva e
correspondentes medidas assecuratórias, ainda que relativas a valores apurados em outros órgãos judiciais, DEFIRO o pedido
de intimação do Banco Volvo (Brasil) S/A para que providencie a devolução de todos os veículos por ventura apreendidos às
empresas recuperandas, no prazo de 48 horas, assim como se abstenha de realizar novas apreensões no período de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir do deferimento do processamento desta recuperação judicial, ou seja, 16/06/2015.
Fixo, desde logo, multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem
reais reais). Intime-se com urgência, inclusive por telefone/e-mail nos termos requeridos pelas requerentes, diante do risco de
novas apreensões. Comunique-se o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, Processo 0019655-12.2015.8.16.0001,
por onde tramita a ação de Busca e Apreensão, encaminhando cópia da presente decisão, da de fls. 1035/1037 e da de fls.
881/884, com urgência, por e-mail. Intimem-se. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP), CARLOS
ALVES TERRA (OAB 43822/SP), SILVIO ROBERTO DA SILVA (OAB 71703/SP), DANIELE SILVA GOMES DE CARVALHO (OAB
266338/SP), FABIO LUIZ CUSTODIO (OAB 273810/SP), FABIANA RAQUEL MARÇAL (OAB 284143/SP), BRUNO LEANDRO
DE SOUZA SANTOS (OAB 288146/SP), GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOARES (OAB 255512/SP), LUIZ FERNANDO VECCHIA
(OAB 309028/SP), MARIA JOSE CREPALDI GANANCIO LIBERATI (OAB 345078/SP), DARCI BERNARDO LOURENÇO (OAB
359382/SP), FELIPE AUGUSTO FERREIRA FATEL (OAB 361630/SP), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR),
ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), CESAR ZENKER RILLO
(OAB 53930/RS), RENEE CAMARGO RIBEIRO (OAB 174820/SP), WILSON DONIZETI LIBERATI (OAB 161221/SP), VALERIA
CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), JOSE ROBERTO SCORZAFAVE CAMARGO RIBEIRO (OAB 110854/SP),
DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/SP), OSANA MARIA DA ROCHA MENDONÇA (OAB 122930/SP), LUIZ
EDUARDO DA SILVA (OAB 125541/SP), FABIANE ALVES TERRA MARTINS (OAB 135696/SP), JULIO CESAR TORRUBIA DE
AVELAR (OAB 139661/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), PAULO ALEXANDRE MARTINS (OAB 245240/SP),
ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FERNANDO ALVES DE
MOURA (OAB 212750/SP), FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP), VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA LITHOLDO
(OAB 165517/SP), TATIANA CARMONA FARIA (OAB 199991/SP), ANA CRISTHINA GREGNANIN (OAB 188882/SP), ANA LUZIA
DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP)
Processo 1002108-03.2015.8.26.0408 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - Auto Viação Ourinhos
Assis Ltda - - Expresso Integração do Vale Ltda - Epp e outros - Diante da petição formulada em conjunto entre a Recuperanda
e a empresa nomeada para o cargo de administradora judicial, fixo a remuneração do empresa KPMG CORPORATE FINANCE
LTDA, tendo em vista a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, em 2% (dois por cento) da dívida sujeita ao procedimento
da Recuperação Judicial, valor este que será corrigido monetariamente a cada período de 12 meses com base no INPC. O
pagamento do valor acima deverá se dar em consonância com a ressalva prevista no §2º do artigo 24 da Lei 11.101/2005.
No mais, aguarde-se a apresentação do plano de recuperação judicial. Intime-se. - ADV: BRUNO LEANDRO DE SOUZA
SANTOS (OAB 288146/SP), FABIANA RAQUEL MARÇAL (OAB 284143/SP), FABIO LUIZ CUSTODIO (OAB 273810/SP), LUIZ
FERNANDO VECCHIA (OAB 309028/SP), DANIELE SILVA GOMES DE CARVALHO (OAB 266338/SP), SILVIO ROBERTO DA
SILVA (OAB 71703/SP), CARLOS ALVES TERRA (OAB 43822/SP), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/
SP), GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOARES (OAB 255512/SP), MARIA JOSE CREPALDI GANANCIO LIBERATI (OAB 345078/
SP), DARCI BERNARDO LOURENÇO (OAB 359382/SP), FELIPE AUGUSTO FERREIRA FATEL (OAB 361630/SP), ALEXANDRE
NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB
30890/PR), CESAR ZENKER RILLO (OAB 53930/RS), LUIZ EDUARDO DA SILVA (OAB 125541/SP), TATIANA CARMONA FARIA
(OAB 199991/SP), WILSON DONIZETI LIBERATI (OAB 161221/SP), JOSE ROBERTO SCORZAFAVE CAMARGO RIBEIRO
(OAB 110854/SP), PAULO ALEXANDRE MARTINS (OAB 245240/SP), DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/
SP), OSANA MARIA DA ROCHA MENDONÇA (OAB 122930/SP), FABIANE ALVES TERRA MARTINS (OAB 135696/SP), JULIO
CESAR TORRUBIA DE AVELAR (OAB 139661/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), VALERIA CRISTINA SANT
‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), RENEE CAMARGO RIBEIRO
(OAB 174820/SP), ANA CRISTHINA GREGNANIN (OAB 188882/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), FABÍOLA
BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP), FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP), VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA LITHOLDO (OAB 165517/SP)
Processo 1002108-03.2015.8.26.0408 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - Auto Viação Ourinhos
Assis Ltda - - Expresso Integração do Vale Ltda - Epp e outros - C R Serafim Eletrotécnica Me - - Gabriel de Brito Manfio
- - Sidney Procopio e outros - Fls. 2190/2193: DEFIRO o pedido de diferimento do recolhimento das custas da publicação do
edital já expedido às fls. 1836/1979, ficando cientes as empresas recuperandas que ao final do processo deverão providenciar
o recolhimento das custas, sob pena de encaminhamento de ofício à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para que
adote as providências fiscais cabíveis. Int. - ADV: CARLOS ALVES TERRA (OAB 43822/SP), ALEXANDRE NELSON FERRAZ
(OAB 30890/PR), DARCI BERNARDO LOURENÇO (OAB 359382/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), TATIANA
CARMONA FARIA (OAB 199991/SP), GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOARES (OAB 255512/SP), FABIANE ALVES TERRA
MARTINS (OAB 135696/SP)
Processo 1002108-03.2015.8.26.0408 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - Auto Viação Ourinhos
Assis Ltda - - Expresso Integração do Vale Ltda - Epp e outros - C R Serafim Eletrotécnica Me - - Gabriel de Brito Manfio - Sidney Procopio - - INTERSMART COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA e
outros - Fls. 2855/2856. Trata-se de pedido feito pelo Banco Volvo S/A no sentido de excluir os bens oriundos do contrato nº
286363/0001 da Recuperação Judicial, tendo em vista parecer da Administradora Judicial de que o referido contrato não estaria
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sujeito a Recuperação Judicial. Realmente tem razão a requerente no mesmo sentido de que o referido contrato não está sujeito
a recuperação. Isto porque o art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, que cuida da recuperação judicial e da falência, dispõe que: “Art.
49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu
crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as
condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial.” Portanto, não se nega que o referido contrato não esteja submetido a recuperação judicial, podendo
inclusive ser deferida a busca e apreensão dos referidos bens no juízo em que tramita a ação, no entanto, o que se questiona é
a essencialidade ou não dos referidos bens de modo a não permitir que a posse dos bens seja retirada, neste momento, das
recuperandas. Registro, ainda, que a decisão de fls. 881/884 declarou essenciais os bens descritos na inicial, dentro os quais
estão os bens objeto do contrato questionado pela requerente. Portanto, a impossibilidade é de que, enquanto perdurar a
suspensão prevista no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101/05 (que foi recentemente prorrogada até o dia 02/05/2015), não se
possa retirar da posse das recuperandas os referidos bens, pois seriam indispensáveis à continuidade de sua atividade
empresarial. Assim sendo, a medida requerida somente poderia ser deferida se houvesse prova de que tais bens não seriam
essenciais ao exercício da atividade das recuperandas. Nesse sentido é farta a jurisprudência: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PERMANÊNCIA DOS BENS NA POSSE DO DEVEDOR - Decisão de Primeiro
Grau que concedeu a liminar de busca e apreensão - Permanência dos bens alienados fiduciariamente na posse do devedor Possibilidade, de forma excepcional, quando essenciais ao desenvolvimento de sua atividade - Comprovação da essencialidade
do maquinário ao desenvolvimento das atividades da empresa ré, que atua no ramo de execução de obras de terraplanagem e
pavimentação de estradas - Retirada dos bens poderia acarretar a paralisação da sociedade requerida, com o consequente
desemprego de seus funcionários - Decisão reformada - Recurso provido. (Relator(a): Carlos Nunes; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 20/10/2015; Data de registro: 22/10/2015) AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - AÇÃO QUE DEVE PERMANECER SUSPENSA ATÉ QUE SE OBTENHA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR, OU, ATÉ QUE ESCOADO O PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO
ART. 6º, §4º, DA LEI 11.101/2005 - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (Relator(a): Cesar Luiz
de Almeida; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/10/2015;
Data de registro: 13/10/2015) Agravo - Alienação Fiduciária - Ação de Busca e apreensão - Empresa co-ré em processo de
recuperação judicial - Decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o andamento da ação e do cumprimento da liminar já
concedida, a fim de que se aguarde pronunciamento do Juízo da Recuperação Judicial acerca da essencialidade dos bens (art.
49, parágrafo 3º., da Lei no. 11.101/2005), objeto de busca e apreensão e sobre possibilidade de apreensão - Descabimento Os bens objeto do contrato de financiamento, gravados com cláusula de alienação fiduciária, não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial. A recuperação judicial não gera a vis attractiva. - Inteligência dos artigos 49, § 3º e 76 da Lei de Recuperação
Judicial e Falência - Destarte, cabe ao Juízo por onde tramita a ação de busca e apreensão deliberar não só sobre a
essencialidade dos bens objeto do contrato de financiamento (que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão), mas,
também, acerca do cumprimento da liminar de busca e apreensão - Impossibilidade deste Eg. Tribunal deliberar sobre o
cumprimento da liminar, posto que não houve pronunciamento a respeito pelo Julgador de Primeiro Grau - Recurso devolve o
conhecimento de matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior, em primeiro grau de
jurisdição - Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - AI: 21080368320158260000 SP 2108036-83.2015.8.26.0000, Relator: Neto
Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 21/10/2015, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2015) DECISÃO:
Acordam os integrantes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer
e dar parcial provimento ao recurso. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO CAUTELAR.POSSIBILIDADE, CONDICIONADA,
ENTRETANTO, À VERIFICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inobstante o crédito do proprietário fiduciário estar excluído dos
efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o § 3º do art. 49 da Lei nº.11.101/2005, a própria lei veda a retirada dos bens
dados em garantia, durante o prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, quando se
mostrarem essenciais à continuidade da atividade empresarial. 2. Exame que se faz imprescindível, tornando imperiosa a
reforma da decisão, em obediência ao comando normativo disposto na referida disposição legal.Vista, relatada e discutida a
matéria destes autos de agravo de instrumento nº 1.342.907-1, nos quais figuram, como agravante, Cerealista Guzzo Ltda., e,
como agravada, Banco Mercedes Benz do Brasil S/A.I - RELATÓRIO (TJPR - 6ª C.Cível - AI - 1342907-1 - Pato Branco - Rel.:
Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - - J. 28.07.2015)(TJ-PR - AI: 13429071 PR 1342907-1 (Acórdão), Relator: Carlos
Eduardo Andersen Espínola, Data de Julgamento: 28/07/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015)
Assim sendo, não obstante a requerente tenha razão no que se refere a exclusão do referido contrato dos efeitos da recuperação,
o que em análise açodada poderia até levar a conclusão da possibilidade de retomada dos referidos bens, o certo é que não há
nos autos qualquer evidência que afaste a essencialidade das 06 (seis) carrocerias para ônibus objeto do contrato 286363/01,
visto que a atividade fim das recuperandas é justamente o transporte de passageiros. Diante da fundamentação acima,
INDEFIRO o pedido. Intime-se. - ADV: FABIANA RAQUEL MARÇAL (OAB 284143/SP), LUIZ FERNANDO VECCHIA (OAB
309028/SP), BRUNO LEANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 288146/SP), SILVIO ROBERTO DA SILVA (OAB 71703/SP), FABIO
LUIZ CUSTODIO (OAB 273810/SP), DANIELE SILVA GOMES DE CARVALHO (OAB 266338/SP), CARLOS ALVES TERRA (OAB
43822/SP), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP), GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOARES (OAB
255512/SP), MARIA JOSE CREPALDI GANANCIO LIBERATI (OAB 345078/SP), DARCI BERNARDO LOURENÇO (OAB 359382/
SP), FELIPE AUGUSTO FERREIRA FATEL (OAB 361630/SP), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), ALEXANDRE
NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), CESAR ZENKER RILLO (OAB 53930/
RS), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), RENEE CAMARGO RIBEIRO (OAB 174820/SP), WILSON DONIZETI
LIBERATI (OAB 161221/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), JOSE ROBERTO SCORZAFAVE
CAMARGO RIBEIRO (OAB 110854/SP), DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/SP), OSANA MARIA DA
ROCHA MENDONÇA (OAB 122930/SP), LUIZ EDUARDO DA SILVA (OAB 125541/SP), FABIANE ALVES TERRA MARTINS
(OAB 135696/SP), JULIO CESAR TORRUBIA DE AVELAR (OAB 139661/SP), PAULO ALEXANDRE MARTINS (OAB 245240/
SP), VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA LITHOLDO (OAB 165517/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/
SP), ANA CRISTHINA GREGNANIN (OAB 188882/SP), TATIANA CARMONA FARIA (OAB 199991/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA
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(OAB 201008/SP), FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP), FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP),
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA MENDES SPALDING
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS LUIZ DE ALBUQUERQUE PERICO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0009345-76.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009345) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Adda Salvadora Galian
Blasco - Sociedade Ingá de Automóveis Ltda - Antonio Carlos de Matos Bento - Vistos. 1- Certifique, a serventia, quanto a
formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. 2- Dê-se ciência imediata às partes da data, horário e local do exame/
vistoria/avaliação agendado pelo experto a fls. 459, para o dia 14 de janeiro de 2016, às 14:00 horas. 3- Dada a proximidade
da data da perícia inviável a intimações dos confrontantes para comparecimento na perícia. A autora deve promover o
acompanhamento dos confrontantes na perícia. 4- No mais, ciência à autora do teor das manifestações do Perito às fls. 456/457
e 459/460. 5- O laudo deverá ser apresentado em sessenta (60) dias. Intime-se. - ADV: FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB
212750/SP), PAMELA FERREIRA RODRIGUES (OAB 322530/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DE JESUS TREGUES DINIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0005624-48.2015.8.26.0408 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Destituição de
Poder Familiar - O.R.O. e outro - Vistos. Considerando o requerimento do Curador Especial de fls. 48/49, que contou com a
concordância do representante do Órgão Ministerial (fl. 52), redesigno a audiência de fl. 34 para o dia 17 de fevereiro de 2016,
às 16:20 horas, intimando-se e requisitando-se. Libere-se a pauta. Int. - ADV: CLYSEIDE BENEDITA ESCOBAR GAVIAO (OAB
126090/SP), ELTON CARLOS DE ALMEIDA (OAB 241023/SP)

PACAEMBU
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO ANTONIO MENEGATTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGINALDO CARNIATO LUIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0443/2015
Processo 0000005-61.1997.8.26.0411 (411.01.1997.000005) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Onofre Paulino da Silva - Prefeitura Municipal de Pacaenbu - Alberto Prado de Oliveira e outros - Vistos. Fls.
1874/1875: Defiro, expeça-se guia de levantamento nos termos da decisão de fls. 1228/1230, na proporção de 40% (quarenta
por cento) em favor do exequente Onofre Paulino da Silva. Após, aguarde-se o cumprimento integral da obrigação. Intime-se. ADV: RIAD FUAD SALLE (OAB 190761/SP), FLÁVIO JOSÉ DI STÉFANO FILHO (OAB 159304/SP), SÉRGIO MÁRCIO BATISTA
(OAB 159586/SP), FÁBIO RENATO BANNWART (OAB 170932/SP), LAIS BIANCA PAULINO DOS SANTOS (OAB 348615/SP),
SERGIO PAULO BATISTA (OAB 112470/SP), SILVANA HELENA LALUCI (OAB 113296/SP), ALBERTO PRADO DE OLIVEIRA
(OAB 21240/SP), MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO (OAB 252118/SP), EDSON MICALI (OAB 31445/SP), ALESSANDRA
ANDREIA CORIO (OAB 295127/SP), ANDRE LUCAS PAULINO DOS SANTOS (OAB 317657/SP)
Processo 0000090-85.2013.8.26.0411 (041.12.0130.000090) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art.
48/51) - Agnelo Francisco Castão - “Exequente: Retirar o(s) Alvará(s) ou imprimir no ambiente SAJ, com posterior comprovação
do seu levantamento, nos autos).” - ADV: ADALBERTO GUERRA (OAB 223250/SP)
Processo 0000189-70.2004.8.26.0411/01 - Cumprimento de sentença - Luiz Carlos da Silva - Instituto Nacional do Seguro
Social Inss - Vistos. 1 - Trata-se de execução para recebimento das verbas devidas pelo Instituto-Réu (INSS). 2 - Tendo o
requerido efetuado o pagamento integral do débito. 3 - Ante o exposto, julgo extinta a execução promovida pelo(a) autor(a)
em face do Instituto-Réu (INSS), com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo a obrigação pelo
pagamento. 4 - Expeça-se, de imediato, os respectivos alvarás. 5 - Após, arquivem-se os autos com as devidas anotações.
P.R.I.C - ADV: GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP)
Processo 0000189-70.2004.8.26.0411/01 - Cumprimento de sentença - Luiz Carlos da Silva - Instituto Nacional do Seguro
Social Inss - Vistos. Ante o teor da informação retro de que o beneficiário do valor depositado a fls. 163 é o Dr. Gustavo Bassoli
Ganarani e não a Dra. Margarete de Cássia Lopes Gomes de Carvalho, expeça-se o competente alvará de levantamento
em seu favor. Após, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 165. Intime-se. (Obs.: o(s) alvará(s) está(ão) disponível(is)
no ambiente SAJ para impressão, sendo que o(s) levantamento(s) deve(m) ser comprovado(s) nos autos). - ADV: GUSTAVO
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BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP)
Processo 0000190-69.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Luzia Izidoro - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 47, após arquivem-se os
autos, efetuando-se as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/SP)
Processo 0000356-04.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Antonia Francisca da Silva
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 100/101 TRANSITOU EM JULGADO em
29 DE OUTUBRO DE 2015 Manifeste-se o vencedor, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito, prazo de
05(cinco) dias.” - ADV: ADRIANO MASSAQUI KASHIURA (OAB 163406/SP)
Processo 0000556-11.2015.8.26.0411 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Imobiliaria Pacaembu Sc Ltda - Tomas Edvard Rune Soderberg - - Ana Rita Fehr Soderberg - - SOBERDUILDING CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA - Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação
que IMOBILIARIA PACAEMBU S/C LTDA promove em face de SODERBUILDING CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
TOMAS EDVARD RUNE SODERBERG e ANA RITA FEHR SODERBERG, para o fim de: 1) DECLARAR a rescisão do contrato
de locação do imóvel celebrado entre as partes; 2)CONDENAR ao pagamento dos aluguéis e demais encargos contratuais não
pagos, até a data da efetiva desocupação, cujo montante será apurado em liquidação, acrescido de correção monetária a partir
dos respectivos vencimentos, mais juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, contados das mesmas datas; 3) DECRETAR
o despejo do mesmo, para cuja desocupação voluntária fixo o prazo de 30 (trinta) dias. No mais, JULGO EXTINTO o processo,
com a apreciação do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. Em virtude do princípio da sucumbência, CONDENO o réu
ao pagamento das custas processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor da condenação pecuniária, observando-se o disposto no artigo 12, da Lei 1060/50, se o caso. Oportunamente, ao arquivo.
P.R.I.C. Pacaembu/SP, 17 de dezembro de 2015. - ADV: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)
Processo 0000559-97.2014.8.26.0411 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Madeireira M A Ltda Epp - Alex
Fernando Rafael - Alex Fernando Rafael - Vistos. Tendo em vista o depósito comprovado às fls. 95, expeça-se competente
guia de levantamento em favor do Sr. Perito nomeado às fls. 87. Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre o laudo pericial
apresentado aos autos, no prazo de 10(dez) dias. Int. - ADV: ALEX FERNANDO RAFAEL (OAB 214901/SP), HENRIQUE
BASTOS MARQUEZI (OAB 97087/SP), ROGERIO RIBEIRO MIGUEL (OAB 307984/SP)
Processo 0000632-74.2011.8.26.0411 (411.01.2011.000632) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Jose Issamu Idehara
- Antonio Madureira para - - Ilda Brajão Ferreira - - Hugo Hideo Ikegami - - Jose Ricardo Sacoman - - Natal Tadashi Idehara Vistos. Defiro o pedido retro, providencie a serventia o necessário para realização do procedimento de penhora, via on-line, do
valor exato que está sendo executado. Intime-se. (MANIFESTE-SE O EXEQUENTE ACERCA DOS VALORES BLOQUEADOS,
R$70836, EM DEZ DIAS) - ADV: SILVIA PAULA DE SOUSA CAVALCANTE (OAB 283826/SP), RAFAELA MIYASAKI (OAB
286313/SP), EDMUNDO FUJISHIMA (OAB 132953/SP), RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP), HUGO
HIDEIO IKEGAMI (OAB 164328/SP), ANTONIO ARAUJO NETO (OAB 117948/SP)
Processo 0000690-38.2015.8.26.0411 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.E.P.F.S. - M.E.P.F.S. - Z.S. - Manifeste-se o autor acerca de Depósito efetuado pelo requerido e comprovado às fls. 57 nos autos no valor
de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), prazo de 10 dias. Após ao M.P. - ADV: RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP),
HENRIQUE BASTOS MARQUEZI (OAB 97087/SP)
Processo 0000986-94.2014.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - Florisvaldo Alves
Amorim - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - Vistos. 1 - Cumpra-se o v. Acórdão. 2 - Diante da procedência da ação
determino as providências necessárias no sentido de intimar o réu a proceder a implantação do benefício do(a) autor(a) em
30(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). 3 - Comunicado a respectiva implantação, concedo o prazo
de 90(noventa) dias para que o I.N.S.S. apresente o cálculo do débito das prestações em atraso. Sem prejuízo, fica facultado
a apresentação do cálculo pelo interessado. 4 Apresentado o referido cálculo, intime-se a parte contrária a manifestar-se. No
silêncio ou concordância, expeça-se competentes ofícios requisitórios. 5 - Servirá a presente, por cópia digitada, como ofício,
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. 6 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CILENE FELIPE (OAB 123247/SP), DANILO TROMBETTA NEVES
(OAB 220628/SP)
Processo 0001010-88.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Sebastião Borges das
Flores - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida por SEBASTIÃO BORGES DAS FLORES contra o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS. Diante da sucumbência, condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) observando-se os termos do artigo 12 da Lei nº
1060/50. P.R.I.C. Pacaembu, 17 de dezembro de 2.015. - ADV: MILTON IDIE (OAB 343398/SP)
Processo 0001137-26.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Zenaide Aparecida
do Nascimento Uchida - Banco Itaucard SA - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. PEDIDO DE LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO feito nº
0001137-26.2015.8.26.0411 em que ZENAIDE APARECIDA DO NASCIMENTO UCHIDA, move em face do BANCO ITAUCARD
S/A. Como conseqüência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de
Processo Civil. Arcará a vencida com as custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais que fixo em 10%
sobre o valor da ação, atualizada. Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C.
Pacaembu, 18 de dezembro de 2015. (EM CASO DE RECURSO, RECOLHER: R$ 1770,31 DE PREPARO E R$ 32,70) - ADV:
ALEX FERNANDO RAFAEL (OAB 214901/SP), POLIANA DA SILVA MURICY ARAÚJO (OAB 38283/BA)
Processo 0001156-66.2014.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Maria
Aparecida de Freitas Carlos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 71/64: Recebo a exceção para discussão.
Apresente a excipiente a certidão de objeto e pé da ação reportada - processo nº 1696/2007 da 3ª Vara da Fazenda Pública da
Capital, cujo autora encabeçante é Iraide Carminatto Ferrari e outros, mormente para se aquiltar o alcance da referida decisão.
Sem prejuízo, deverá ser anexado aos autos também os demonstrativos de pagamentos após a referida implantação, cuja
inclusão alega ter ocorrido. Prazo: 30 dias. Int. Pacaembu, 11 de dezembro de 2015. - ADV: MARCELA TEODORO CORREA
(OAB 353672/SP), JORGE LUIS FERREIRA GUILHERME (OAB 305701/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI
(OAB 125208/SP), JAQUELINE GUILHERME DOS SANTOS (OAB 275485/SP)
Processo 0001186-67.2015.8.26.0411 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização N.G.C.B.B.R.S.G.A.C.B. - F.P.B. - Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos que NICOLAS GABRIEL
COLOMBO BUENO BÁRTOLO, representado por sua genitora, ALINE COLOMBO BUENO move em desfavor de FLAERTE
PRESTES BÁRTOLO, o que faço com fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. Diante da
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sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, atendidos os requisitos preconizados
no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, observado o artigo 12 da Lei 1060/50. Ficam arbitrados os honorários
advocatícios do patrono do requerido, nomeado pelo convênio, no máximo estabelecido na tabela. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. Ciência ao M.P. P.R.I.C. - ADV: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)
Processo 0001188-91.2002.8.26.0411 (411.01.2002.001188) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministerio
Publico do Estado de Sao Paulo - Valdivino Ramos Moreira - - Armando Caetano - - Benedito Gomes Jardim - - Jose Miguel
de Lima Sobrinho e outros - Vistos. Os executados Vera Lúcia Ramos Moreira e Benedito Gomes Jardim foram intimados
para solvência do débito (fls. 2778 verso). Decorrido o prazo legal, a Sra. Oficiala de Justiça não logrou êxito na tentativa de
localização de bens para penhorar (certificado na mesma folha). Nicolau Techechen foi intimado as fls. 2782 verso, sendo que
também não foram localizados bens para penhora. Sobreveio a extinção do feito com relação ao executado Armando Caetano
(fls. 2783). O Dr. Promotor de Justiça requereu a tentativa de bloqueio on line com relação aos executados Vera, Benedito e
Nicolau e, quanto a João Miguel a tentativa de localização e, no que pertine a Valdevino, solicitou sua certidão de óbito (fls.
2785). João Miguel não foi localizado (fls. 2787/2790). Foram bloqueados R$ 852,04 junto ao Banco Santander S/A e R$ 78,58,
junto ao Banco Bradesco S/A, das contas de Benedito e; R$ 14,91, junto ao Banco Santander S/A, da conta de Nicolau. Vera,
por sua vez, teve os valores de R$ 205,28 e R$ 10,39, bloqueados junto aos Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A,
respectivamente. A certidão de óbito de Valdevino está acoplada as fls. 2794. Vera Lúcia solicitou o desbloqueio dos valores
apurados pelo sistema Bacenjud (fls. 27972805), junto ao Banco Bradesco S/A, sob a alegação de que trata-se de vencimentos
e conta poupança. Benedito Gomes Jardim, também requereu o desbloqueio (fls. 2806/2814), junto ao Banco Bradesco S/A,
sob a afirmativa de que trata-se de vencimentos. Por intermédio da decisão de fls. 2817/2819, foi determinado os desbloqueios
pretendidos, sendo mantidos os demais (fls. 2821/2823). Sobreveio pedida do M.P., requerendo os bloqueios Renajud e Arisp
(fls. 2824) e juntada de cópia destes autos no Inventário de Valdevino. Tomadas as providências, somente foi localizado veículo
em nome de Benedito (fls. 2829). Sobreveio novo pedido de Benedito Gomes Jardim (fls. 2832/2840), pugnando pela liberação
do valor bloqueado junto ao Banco Santander S/A, sob o fundamento de que trata-se de quantia advinda de sua remuneração. É
a síntese do necessário. Decido. O pedido do executado Benedito Gomes Jardim não merece acolhida. É certo que a pretensão
do teria respaldo se efetivamente trata-se de conta onde percebe os vencimentos, mas esse não é o caso dos autos. Cumpre
ponderar que, o executado recebe seus vencimentos junto ao Banco Bradesco S/A, conforme se verifica as fls. 2840. Aliás, tal
fato já foi observado e decidido as fls. 2817/2819, oportunidade em que foi determinado a liberação das quantias bloqueadas
nas contas em nome de Benedito e Vera Lúcia, reconhecendo-se que tais contas são utilizadas somente para recebimento
de salários, conforme comprovado as fls. 2803/2805 e 2812/2814). Por derradeiro, deixo consignado que as movimentações
apresentadas as fls. 2837/2839 não demonstram tratar-se de conta poupança e, conforme dito anteriormente, refutada a
hipótese de se tratar de conta salário. Posto isso, indefiro o pedido de desbloqueio de fls. 2832/2836. Sem prejuízo, manifestese o M.P. sobre os bloqueios mantidos (Bacenjud fls. 2821/2823 e Renajud fls. 2829), ressaltando, por oportuno que Benedito
ainda não foi intimados do bloqueio Renajud. Int. Pacaembu, 15 de dezembro de 2015. - ADV: SÉRGIO MÁRCIO BATISTA
(OAB 159586/SP), JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP), LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/SP), EDSON
ROBERTO BARBOSA (OAB 194382/SP)
Processo 0001388-78.2014.8.26.0411 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Sebastiana Rosa Ribeiro - - Malvina Ribeiro
- - Isaltina Ribeiro - - Doralice Ribeiro Jacinto - - Benedita Walda de Jesus - Alaíde Ribeiro (falecida) - Vistos. Melhor analisando
os autos, observo pela certidão de óbito da sra. Alaíde Ribeiro (fls. 22), que a mesma foi declarada por sua neta Adriana
Gonçalves de Araújo Nogueira. Diante desse quadro, possível a existência de filho(a), ou seja, herdeiro(a) necessário(a). Assim,
manifestem-se as autoras sobre este aspecto. Prazo: 05 dias. Int. Pacaembu, 16 de dezembro de 2015. - ADV: SERGIO PAULO
BATISTA (OAB 112470/SP)
Processo 0001398-88.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Josefina Arminda - Expresso
Adamantina Ltda - Companhia Mutual de Seguros - Vistos. Especifiquem as partes, em 5 dias, improrrogáveis, as provas que
pretendem produzir, justificando objetivamente a sua relevância e pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento, sem
prejuízo de eventual julgamento antecipado. Intime-se. - ADV: ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA (OAB 133965/SP), CLEBER
ROGÉRIO BELLONI (OAB 155771/SP), PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP), JULIANO STEVANATO PEREIRA (OAB
238666/SP)
Processo 0001422-73.2002.8.26.0411 (411.01.2002.001422) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda Nacional
- Higipac Produtos Quimicos Ltda e outros - Vistos. O processo já foi extinto (fls. 125) sendo determinado seu arquivamento.
Posto isso, defiro o pedido de fls. 142, expeça-se a serventia o competente mandado de cancelamento do registro de penhora
(fls. 51). Após, tornem os autos ao arquivo com as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/
SP), CAMILA MUGNAI NEVES (OAB 233545/SP), RENATA ANGÉLICA MOZZINI SILVA PINTO (OAB 206112/SP), GLAUCIA
CRISTINA PERUCHI (OAB 127183/SP), JOAO FILIMONOFF (OAB 122770/SP)
Processo 0001519-19.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria Bernardo da Silva Ueno - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA BERNARDO DA
SILVA UENO e CONDENO o requerido ao pagamento de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. As parcelas correspondentes
à aposentadoria são devidas a partir da data do indeferimento administrativo, qual seja: 09/09/14. Na verba em atraso, a
atualização se dará nos moldes do artigo 1º “f”, da Lei nº 9494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Custas na
forma da lei. Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% do valor
da condenação, atendendo-se os termos da Súmula nº 111, do STJ. P. R. I. C. Pacaembu, 17 de dezembro de 2.015. - ADV:
ANTONIO ARAUJO NETO (OAB 117948/SP)
Processo 0001519-87.2013.8.26.0411 (041.12.0130.001519) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Antonio Donizete Cicero - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I
do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida por ANTÔNIO DONIZETE CÍCERO contra o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Diante da sucumbência, condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) observando-se os termos do
artigo 12 da Lei nº 1060/50. P.R.I.C. Pacaembu, 17 de dezembro de 2.015. - ADV: LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/
SP)
Processo 0001546-70.2013.8.26.0411 (041.12.0130.001546) - Monitória - Compra e Venda - Aoki Ltda - Jorge Kiochi
Takemura Me - Vistos. Conforme certificado as fls. 648, o apelante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo e porte
de remessa e retorno, posto isso, com fundamento no artigo 511 do Código de Processo Civil, JULGO DESERTA a apelação
interposta pelo requerido, que deixou de efetuar o recolhimento do preparo, porte de remessa e de retorno. Certifique a serventia
o trânsito em julgado da sentença, intimando-se o vencedor a manifestar-se em (05) cinco dias. Intime-se. Pacaembu, 16 de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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dezembro de 2015. (Certificado o transito em julgado da sentença de fls. 627/629, manifeste-se o vencedor) - ADV: PAULO
ROBERTO DE MENDONÇA SAMPAIO (OAB 233211/SP), MARILZA VIEIRA DOS SANTOS (OAB 260787/SP), NILO ZABOTTO
DANTAS (OAB 293149/SP)
Processo 0001624-64.2013.8.26.0411 (041.12.0130.001624) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Anna Lopes Tamião - Neide Lopes Tamião - - Nelson Tamiao - - Elias Tamiao - - Paulo Tamiao - - José Tamião - - Neusa Tamião - Deraldino Evangelista
da Silva - - Jose Rafael de Santana - - Maria Helena da Silva Ribeiro - - Olga Tejero Giacomini - Deolinda Ramos Nogueira Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, e artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a
ação de usucapião para declarar o domínio dos autores ANNA LOPES TAMIÃO, NEIDE LOPES TAMIÃO, NELSON TAMIÃO,
ELIAS TAMIÃO, PAULO TAMIÃO, JOSÉ TAMIÃO e NEUZA TAMIÃO sobre o imóvel descrito na inicial. Esta sentença servirá
de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. Transitada em julgado, expeça-se o
competente mandado para o Registro de Imóveis da Comarca. Expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor máximo
da tabela, em consonância com os atos praticados. Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e
comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: FLÁVIO JOSÉ DI STÉFANO FILHO (OAB 159304/SP), MOHAMED MUSTAFA (OAB
61923/SP)
Processo 0001634-40.2015.8.26.0411 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.F.D.N. - N.R.N. - Vistos. Manifestem-se a autora
e o requerido sobre o relatório social, bem como sobre os termos da cota Ministerial de fls. 56, requerendo o que de direito para
o prosseguimento do feito. Prazo: (10) dez dias. Desnecessária a avaliação psicológica, comunique-se ao setor técnico. Intimese. - ADV: EDMUNDO FUJISHIMA (OAB 132953/SP), THIAGO MAZZARO (OAB 340508/SP)
Processo 0001647-39.2015.8.26.0411 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Joao Rodrigues Alves - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS nos autos da execução que lhe move JOÃO
RODRIGUES ALVES, para declarar o valor de R$ 17.158,68 devido pelo embargante, válido para agosto de 2015. Em razão
da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as suas despesas, bem como com os honorários advocatícios de seus
advogados. P.R.I.C. - ADV: ARIELY CASTOR LEOPIZE (OAB 334119/SP), ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB
144129/SP)
Processo 0001693-28.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Elza Corte - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. O pedido de fls. 153/155, na realidade trata-se de desistência da ação, visto que não houve
acordo entre as partes com relação ao mérito da ação, posto isso JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo
267, inciso VIII do Código de Processo Civil, haja vista desistência. 2. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as
devidas e necessárias anotações. P.R.I. - ADV: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA (OAB 110707/SP)
Processo 0001709-02.2003.8.26.0411 (411.01.2003.001709) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Industria e Comerc de Doces Lucelian Lt - Vistos. 1. Sobreste-se o feito
pelo prazo requerido. 2. Decorrido o prazo ou havendo outro pedido de suspensão aguarde-se até que se complete um ano,
nos termos do art. 40, parágrafo 1º, da Lei 6830/80, ficando ciente a exeqüente. 3. Após, nada sendo requerido, arquivem-se
nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 da LEF. Int. - ADV: MARCOS LOPEZ CERVANTES DE AZEVEDO (OAB 92209/SP),
ANTONIO ARAUJO SILVA (OAB 72368/SP), RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP)
Processo 0001803-27.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Erondina Pereira dos
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Paulo Augusto Bonini - Manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias sobre
o laudo médico pericial juntado aos autos. - ADV: ALAN GONÇALVES MOREIRA BATISTA SOUZA (OAB 340217/SP)
Processo 0001866-52.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Oswaldo Domingues do
Amaral - ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação que OSWALDO DOMINGUES
DO AMARAL propôs contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, para condenar a autarquia-ré a conceder à
parte autora o benefício da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, devido desde a data da cessação na esfera adminsitrativa, qual
seja: 13/03/15. Na verba em atraso, a atualização se dará nos moldes do artigo 1º “f”, da Lei nº 9494/97, com a nova redação
dada pela Lei nº 11.960/2009. Pela sucumbência, condeno o INSS a pagar a verba honorária que arbitro em 15% (quinze por
cento) do valor das prestações já vencidas até a presente data (Súmula 111 do E. STJ). P.R.I.C. Pacaembu, 18 de dezembro de
2015. RODRIGO ANTONIO MENEGATTI juiz de Direito - ADV: HENRIQUE BASTOS MARQUEZI (OAB 97087/SP), ROGERIO
RIBEIRO MIGUEL (OAB 307984/SP)
Processo 0001948-88.2012.8.26.0411 (411.01.2012.001948) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
- Jorge Takashi Maruki - Vistos. Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Após, manifeste-se o(a) autor(a)
requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Int. - ADV: DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP),
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0001955-75.2015.8.26.0411 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S.M.S.P. - Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para o fim de condenar ALTAIR DOS SANTOS PINTO, a pagar,
mensalmente, a requerente SAMIRA MARIA SILVA PINTO, representada por sua genitora MARIA APARECIDA DA SILVA, a título
de pensão alimentícia, o valor correspondente a 01 (um) do salário mínimo nacional vigente, que deverá ser pago mediante
recibo ou depósito em conta da representante legal da autora, devidos desde a citação, todo dia 10 (dez) de cada mês. Em
virtude da sucumbência, o requerido arcará com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
da parte contrária, ora fixados, modicamente, na quantia de R$ 500,00, observados os termos do artigo 12, da Lei 1060/50.
Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP), ALAN GONÇALVES MOREIRA
BATISTA SOUZA (OAB 340217/SP)
Processo 0001957-45.2015.8.26.0411 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Erica de
Andrade Pereira - Carlos Gomes da Silva - Vistos. Defiro o pedido retro, providencie a serventia o necessário para realização
do procedimento pelo sistema INFOJUD para localização do endereço do(a) requerido(a). Int. (AUTOR: MANIFESTE-SE, NO
PRAZO DE 10 DIAS, SOBRE OS ENDEREÇOS LOCALIZADOS E JUNTADOS AOS AUTOS PG33/37) - ADV: JULIANA OLIVEIRA
SIMÕES (OAB 202970/SP)
Processo 0001975-13.2008.8.26.0411/01 - Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito - Sara dos Santos Piveta Alves Administradora de Cartoes de Credito do Banco Santander Banespa Sa - Vistos 1. Ante a quitação integral do débito por parte
do(a) executado(a), JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. 2.
Após o trânsito em julgado, expeça-se guias de levantamento, se requerido. 3. Pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se
os autos com as devidas anotações. P.R.I.C. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), ALEXANDRE YUJI
HIRATA (OAB 163411/SP)
Processo 0002117-70.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Marcia Simone Delmori
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- Telefônica Brasil SA - Vistos. 1. As partes formularam acordo, que foi devidamente homologado, decorrido o prazo as partes
informaram seu cumprimento, posto isso, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 794, inciso II do
Código de Processo Civil, tendo em vista transação. 2. Arbitro os honorários advocatícios dos procuradores que atuaram nos
presentes autos no máximo previsto na tabela do convênio OAB/Defensoria, expedindo-se o necessário. 3. Após o trânsito em
julgado, pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos com as devidas anotações. P.R.I.C. - ADV: THAIS DE MELLO
LACROUX (OAB 183762/SP), CRISTIANE MORAES DA SILVEIRA (OAB 230274/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB
111887/SP)
Processo 0002190-13.2013.8.26.0411 (041.12.0130.002190) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Ministerio Publico do Estado de São Paulo - Aparecida Macario Alves - - Vanilde Cardoso de Almeida - - Pedro de Almeida - Ivo
Pereira - Vistos. Manifestem-se todas as partes interessadas, inclusive do apenso (proc. 3000106-85.2013.8.26.0411) sobre
o acordo firmado perante o Ministério Público (fls. 109/111). Certifique a serventia nos autos em apenso o teor desta decisão,
devendo aqueles autos permanecerem suspensos até a manifestação no presente. Prazo: (10) dez dias. Int. - ADV: CILENE
FELIPE (OAB 123247/SP), RAFAELA MIYASAKI (OAB 286313/SP)
Processo 0002224-51.2014.8.26.0411 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose Carlos
Dias - Banco do Brasil S.A. - Exequente: retirar guia de levantamento judicial, no prazo de cinco dias. - ADV: EDUARDO
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), GILBERTO EZIQUIEL DA SILVA (OAB 317121/SP)
Processo 0002273-58.2015.8.26.0411 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Município de Pacaembu
- Espólio de Valdemir Aparecido de Almeida Miranda - - Camila do Nascimento Miranda - - Leticia Silva Miranda - - Laysla Lorena
Silva Miranda - Vistos. Tendo em vista o traslado da sentença da Ação de Alvará 308-45.2015 para estes autos a fls. 54/56, onde
foi autorizado o levantamento do valor correspondente a 2/3 da importância depositada nestes autos em favor de Letícia Silva
Miranda e Laysla Lorena Silva Miranda, expeça-se competente guia de levantamento do valor de 2/3 do valor depositado a fls.
26. Intimando-se pessoalmente as requeridas para retirada da guia. Int. - ADV: MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO (OAB
252118/SP)
Processo 0002346-98.2013.8.26.0411 (041.12.0130.002346) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Jose de
Souza - Nabuziro Ikeda - - Sonia Maciel - - Helio Oliveira da Silva - - Willian Pereira Rocha - Município de Pacaembu - Procurador do Patrimônio Imobiliário Procuradoria Geral de Presidente Prudente - - Procuradoria Geral da União - Advocacia
Geral da União - Neusa Pereira de Souza - Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.240 do Código Civil, e artigo 269,
inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação de usucapião para declarar o domínio do autor JOSÉ DE SOUZA sobre o
imóvel descrito na inicial. Esta sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca. Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado para o Registro de Imóveis da Comarca. Expeça-se certidão
de honorários advocatícios no valor máximo da tabela, em consonância com os atos praticados. Oportunamente, arquivem-se
os autos, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: ADALBERTO MARTINS FERREIRA (OAB
100507/SP), DIEGO ALEXANDRE ZANETTI (OAB 291402/SP)
Processo 0002358-44.2015.8.26.0411 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA Crédito, Financiamento e Investimento - JOSÉ HENRIQUE BELLORIO - Vistos. Defiro o pedido de sobrestamento do feito
pelo prazo requerido. Após, manifeste-se o(a) autor(a) requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Int. - ADV:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Processo 0002364-51.2015.8.26.0411 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marcia Estela de Souza Berlanga Mugnai
e outro - Vistos. Consta da inicial ser a autora casada, por tratar-se de aquisição de bem imóvel, emende a autora em (10) dez
dias a inicial, para inclusão do esposo no pólo ativo da demanda. Int. - ADV: MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO (OAB
252118/SP), CAMILA MUGNAI NEVES (OAB 233545/SP)
Processo 0002412-10.2015.8.26.0411 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.M.B.R. I.G.R. - Vistos. Fls. 50: Considerando que trata-se de execução de alimentos avoenga e, diante dos elementos encartados em
sede de contestação, notadamente o documento de fls. 37, que demonstra a dependência da requerida ao “Vale Renda”, de
forma excepcional, defiro a tentativa de bloqueio via Bacenjud, para se aferir a veracidade do alegado, ressaltando que, no caso
de bloqueio de valor inferior a 10% do pretendido, determino, independente de outras formalidades, o imediato desbloqueio.
Restando negativo, depreque-se com urgência a realização de estudo sócio-econômico da requerida. Int. Pacaembu, 26 de
outubro de 2015. (Valor bloqueado foi inferior a 10%, valor R$12,03, o qual foi desbloqueado) - ADV: ELIAS AUGUSTO DE LIMA
FILHO (OAB 230184/SP), CRISTIANE MORAES DA SILVEIRA (OAB 230274/SP)
Processo 0002448-86.2014.8.26.0411 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FACULDADES ADAMANTINENSES
INTEGRADAS - FAI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento
ao mandado nº 411.2015/006855-1, na forma da lei, dirigi-me ao endereço mencionado, e de todo o seu teor e da r. decisão,
das cópias, e dos documentos apresentados e da r. decisão anexos a ele, e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR A EXECUTADA:
ALESSANDRA DOS SANTOS MALTA DE SOUZA tendo em vista que na residência o Sr. Dionísio, ex-cônjuge, noticiou-me que
ela se mudou para a cidade de Ouro Verde-SP. Ainda no local, questionei-o a respeito do atual endereço, ocasião em que não
soube determinar exatamente. Assim, baixo o presente mandado sem integral cumprimento no aguardo de novas determinações
deste d. juízo. O referido é verdade e dou fé. Pacaembu, 09 de dezembro de 2015. Manifeste-se a exequente acerca da Certidão
supra, prazo de 10 dias. - ADV: JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP), FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB
134681/SP)
Processo 0002469-28.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ivete dos Santos - Ante
ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida por
IVETE DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Diante da sucumbência, condeno o(a)
autor(a) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais) observando-se os termos do artigo 12 da Lei nº 1060/50. P.R.I.C. Pacaembu, 16 de dezembro de 2.015. ADV: EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)
Processo 0002518-40.2013.8.26.0411 (041.12.0130.002518) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução S.I.P. - “INTERESSADO: Retirar competente carta de sentença, no prazo de dez dias” - ADV: ANA CAROLINA GONÇALVES
VALENÇA (OAB 225169/SP), RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP)
Processo 0002593-11.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Seguro - Rauph da Costa Fagundes Tamaio - Companhia
de Seguros Aliança do Brasil - Vistos. Especifiquem as partes, em 5 dias, improrrogáveis, as provas que pretendem produzir,
justificando objetivamente a sua relevância e pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento, sem prejuízo de eventual
julgamento antecipado. Intime-se. - ADV: RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP), FABIANO SALINEIRO (OAB
136831/SP)
Processo 0002842-59.2015.8.26.0411 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Aparecida Vieira da Silva Oliveira - Tadashi
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Kamimata - Município de Pacaembu - - Aguinaldo Carlos - - Ione Amadeu - - Fabrica de Doces Luceliam e outro - Vistos. Consta
da inicial e documento de fls. 08 ser a autora casada, por tratar-se de aquisição de bem imóvel, emende a autora em (10)
dez dias a inicial, para inclusão do esposo no pólo ativo da demanda. Int. - ADV: RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA (OAB
139204/SP), TOSHIHIDE NAGAO (OAB 57789/SP)
Processo 0002910-43.2014.8.26.0411 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Orlando Iwao Tezuka - - Aparecido Vieira Silva - - Geraldo Domingos - - Jose Gomes Evangelista - Banco do Brasil SA
- Vistos. Cuida-se de cumprimento de sentença, o qual foi penhorado bens para pagamento do débito (penhora on line). Às fls.
108/109, o exequente vem requerendo a fixação dos honorários advocatícios. Pois bem. Razão assiste ao exequente, uma vez
que encontra-se pacificado pelo STJ - Súmula 517, o direito de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença
em que não houve o pagamento voluntário do débito. Assim sendo, fixo os honorários advocatícios do patrono do exequente
em 10% do valor do débito, intimando-se o executado para pagamento do valor de R$ 5.425,86. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: JOSE PAULO DIAS DA SILVA (OAB 25442/PR),
CLAUDIO EVANDRO STEFANO (OAB 28512/PR)
Processo 0003020-42.2014.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Silvana Helena Laluci - Jose de
Fatima Pigari - Silvana Helena Laluci - Vistos. Defiro o pedido retro, providenciando a serventia as respectivas pesquisas e
bloqueio BACENJUD, no valor exato do débito, e RENAJUD. Após, manifeste-se a parte interessada. Int. (MANIFESTE-SE O
EXEQUENTE ACERCA DO RESULTADO DA PENHORA ON LINE. Valor bloqueado R$10,37, em dez dias) - ADV: SILVANA
HELENA LALUCI (OAB 113296/SP)
Processo 0003042-03.2014.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Pensão - Luzia de Fátima Tamos - São Paulo Previdência Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, o que faço para condenar a ré a pagar a
autora a pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo, sendo que as parcelas em atraso serão atualizadas na
forma do art. 1º, f, da Lei 9494/97. Em conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269,
I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, por equidade,
em R$ 1.000,00. Não há custas (Lei Estadual nº 11.608/03, art. 6º). Submeto esta decisão ao reexame necessário. Assim,
transcorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seção de
Direito Público. P.R.I.C. (Valor do preparo para eventual interposição de recurso = R$ 1236,96 - Valor do porte e Remessa =
R$32,70 por volume) - ADV: EMERSON FLORA PROCOPIO (OAB 272900/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI
(OAB 125208/SP)
Processo 0003191-62.2015.8.26.0411 - Exibição - Medida Cautelar - Mair do Carmo Colpas - Banco Bradesco SA - Vistos. 1
Recebo os embargos, por tempestivos. 2 É caso de rejeição, pois inexistem omissões a serem supridas. O decisório atacado foi
claro, “Eventuais custas em aberto serão suportadas pelo réu”, por ele ter dado causa à lide, ou seja, incluindo-se o reembolso,
bastando, para tanto, a apresentação dos valores para cobrança. 3 Ante o exposto, rejeito os embargos, mantendo, na integra,
o decisório atacado. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL
(OAB 287799/SP), MÁRCIO RICARDO DE SOUZA (OAB 291333/SP)
Processo 0003270-41.2015.8.26.0411 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida dos Santos Gomes - José Antonio
Gomes - Vistos. Cumpra a autora o disposto de fls. 11. Int. - ADV: DIEGO ALEXANDRE ZANETTI (OAB 291402/SP)
Processo 0003313-75.2015.8.26.0411 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.E.N.M. M.A.M. - Vistos 1. Diante do pagamento integral do débito, JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 794,
inciso I do Código de Processo Civil. 2. Após o trânsito em julgado, pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos
com as devidas anotações. P.R.I.C. - ADV: ADALBERTO GUERRA (OAB 223250/SP)
Processo 0003390-84.2015.8.26.0411 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Everton Lima
da Silva - Ato da Autoridade de Transito, o Ilustre Diretor Técnico do Ciretran de Irapuru, Sr. Luiz Gustavo Montovani Previlato
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Seccional de Dracena - Everton Lima da Silva - Decorreu o prazo legal sem que
houvesse interposição de Recurso nos autos. Ciência ás partes. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO
(OAB 251942/SP), EVERTON LIMA DA SILVA (OAB 313999/SP)
Processo 0003404-73.2012.8.26.0411 (411.01.2012.003404) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
- Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - Ana Paula Simões Fernandes - Vistos. Defiro o pedido retro,
providenciando a serventia a respectiva pesquisa e bloqueio BACENJUD, no valor exato do débito. Após, manifeste-se a parte
interessada. Int. (MANIFESTE-SE O EXEQUENTE ACERCA DO RESULTADO NEGATIVO DA PENHORA ON LINE, EM DEZ
DIAS) - ADV: KARINA ELIAS BENINCASA (OAB 245737/SP), ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR (OAB 244363/SP), MARCUS
ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA (OAB 100076/SP), DANILO GARCIA (OAB 238991/SP)
Processo 0003489-98.2008.8.26.0411 (411.01.2008.003489) - Procedimento Sumário - Zilda Caldeira da Silva - Instituto
Nacional do Seguro Socal Inss - Manifeste-se a requerente sobre a apresentação dos Cálculos de Liquidação pelo INSS, prazo
de 10 dias. - ADV: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP), MARGARETE DE CASSIA LOPES (OAB 104172/SP)
Processo 0003610-82.2015.8.26.0411 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA Crédito, Financiamento e Investimento - Romildo Sant Ana Fortuna - Vistos. Comprove o autor o recolhimento da diligência do
Sr. Oficial de Justiça. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Processo 0003614-22.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - TRANSCORPA TRANSPORTES
DE CARGAS LTDA - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu a prestar as contas mencionadas na
inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos
do art. 915, § 2º, do CPC. Condeno, outrossim, o réu ao pagamento de todas as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 700,00. P.R.I.C. Pacaembu, 11 de dezembro de 2015. - ADV: JONAS GELIO
FERNANDES (OAB 71387/SP)
Processo 0003685-73.2005.8.26.0411 (411.01.2005.003685) - Procedimento Ordinário - Keiti Okabayashi - - Maria Aparecida
dos Santos Okabayashi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O AUTOR, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOBRE
O CÁLCULO APRESENTADO PELO INSS. - ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP), MARGARETE DE CASSIA
LOPES (OAB 104172/SP)
Processo 0003756-26.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Joana Brito de Oliveira
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Paulo Augusto Bonini - Vistos. As circunstâncias da demanda evidenciam a
improbabilidade de obtenção de conciliação, prejudicando a designação de audiência preliminar. As partes são legítimas e estão
bem representadas nos autos. Declaro o feito, pois, saneado. Não há preliminar a ser apreciada e também não ocorrem as
hipóteses de julgamento antecipado. Fixo como pontos controvertidos: a) a qualidade de segurada do(a) autor(a); b) existência
de doença incapacitante para o trabalho. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 07/03/2016, às
13:50h no edifício do Forum, localizado na Avenida Stelio Machado Loureiro, 765, Centro - CEP 17860-000, Fone: (18) 3862Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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1077, Pacaembu-SP - E-mail: pacaembu@tjsp.jus.br Intime-se o(a) requerente:Joana Brito de Oliveira Rua Carlos Gomes, 966
- CEP 17880-000, Irapuru-SP Intime-se as testemunhas arroladas na inicial, quais sejam: Irene Aparecida Hernandes Bonfim,
João Romualdi Spulvi, Edineuza Vieira da Silva R. Carlos Gomes, 1001, Centro - CEP 17880-000, Irapuru-SP, Rua Carlos
Gomes, 932 - CEP 17880-000, Irapuru-SP, Rua Carlos Gomes, 955 - CEP 17880-000, Irapuru-SP. Fica facultado o depósito de
eventual rol de testemunhas pelo INSS, no prazo de 05 dias, a partir desta data. Servirá a presente, por cópia digitada, como
mandado, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/SP)
Processo 0003794-38.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jessica Luana Trevizan
de Assis - Município de Irapuru - Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente, o que faço para
confirmar a tutela concedida a fls. 21/22. Em conseqüência, extingo o processo com fundamento no art. 269, I, do Código
Processo Civil. Em virtude da sucumbência, o réu arcará com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$ 500,00. P.R.I.C. - ADV: FLÁVIO JOSÉ DI STÉFANO FILHO (OAB 159304/SP),
JOÃO LUCAS TELLES (OAB 168447/SP)
Processo 0003839-81.2011.8.26.0411/01 - Cumprimento de sentença - Fazenda do Estado de São Paulo - Paulo Sérgio
Martinez Combustíveis - Vistos. Defiro o pedido retro, providencie a serventia o necessário para realização do procedimento de
penhora, via on-line, do valor exato que está sendo executado. Intime-se. (MANIFESTE-SE, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOBRE O
VALOR BLOQUEADO R$ 86,80) - ADV: JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 35071/PR), RICARDO MARTINS ZAUPA
(OAB 196542/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/SP), ELIZABETH JANE ALVES DE LIMA (OAB
69065/SP), MARIA LIA PINTO PORTO CORONA (OAB 108644/SP)
Processo 0003841-46.2014.8.26.0411 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Djalma Cezar Maranzate - - Fátima
Carazzatto Maranzate - Luma Comercial de Cafe Cereais Ltda - Terezinha Jabat Carazzato - - Israel Ferreira do Nascimento - José Aparecido Budóia - Município de Irapuru - - Procurador do Patrimônio Imobiliário Procuradoria Geral de Presidente Prudente
- - Procuradoria Geral da União - Advocacia Geral da União - Réus Ausentes, Incertos e Desconhecidos e Terceiros Interessados
- Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, e artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a
ação de usucapião para declarar o domínio dos autores DJALMA CEZAR MARANZATE e CLEIDE DE FATIMA CARAZZATTO
MARANZATE sobre o imóvel rural descrito na inicial. Esta sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca. Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado para o Registro de Imóveis da
Comarca. Expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor máximo da tabela, em consonância com os atos praticados.
Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: JAIME
CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP), EDMUNDO FUJISHIMA (OAB 132953/SP)
Processo 0003913-96.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Maria Aparecida de Aragão
Rocha - Editora e Distribuidora Educacional S.A. - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃOI DE FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS feito nº 000391396.2015.8.26.0411, que MARIA APARECIDA DE ARAGÃO ROCHA move contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL
S/A, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do C.P.C. Arcará a vencida com custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado,
ressalvando a cobrança nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50. Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das
custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco
anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. Após o trânsito em
julgado, efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Pacaembu, 10 de dezembro de 2015. - ADV: DIEGO
HENRIQUE OLIVEIRA BUSTAMONTE (OAB 339033/SP), FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), KAREN
BADARO VIERO (OAB 270219/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
Processo 0003926-95.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Antonio Eremilton da Silva
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - “Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial juntado às fls. 75/78, em 05 (cinco)
dias.” - ADV: ADRIANO MASSAQUI KASHIURA (OAB 163406/SP)
Processo 0003943-68.2014.8.26.0411 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - FACULDADES
ADAMANTINENSES INTEGRADAS - FAI - Flávio Eduardo Oliveira - Vistos. Defiro o pedido de fls. 57, providencie a serventia
o necessário para realização do procedimento de penhora, via on-line, do valor exato que está sendo executado. Intime-se.
(MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE O RESULTADO DA PENHORA ONLINE R$:240,89) - ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO
(OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP)
Processo 0003997-97.2015.8.26.0411 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Osvaldo Torres de Prado - Vistos. Recebo a(s) apelação(ões) e razão(ões) de
recurso apresentada pela parte autora, em seu duplo efeito. Às contrarrazões. Após a juntada das contrarrazões ou certificado o
decurso do prazo, subam os autos à Instância Superior. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA (OAB 110707/
SP)
Processo 0004078-61.2006.8.26.0411 (411.01.2006.004078) - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - A.C.S.
- C.D.P. - Vistos. Defiro o pedido retro, tome-se por termo a penhora nos termos do artigo 659, § 4º e 5º, do Código de
Processo Civil. Após a formalização da penhora intime o executado do ato realizado, cientificando-se prazo para apresentação
de embargos. Int. (Manifeste-se o autor sobre a pesquisa realizada, na qual consta que o veículo indicado não consta bloqueio
fls. 293) - ADV: ALYSON MIADA (OAB 164101/SP), JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP)
Processo 0004078-61.2006.8.26.0411 (411.01.2006.004078) - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - A.C.S. C.D.P. - Vistos. FLS. 288/291: Defiro, com a urgência que o pedido requer, face a proximidade do recesso. Libere-se o veículo
da constrição Renajud, conforme requerido. Após, tornem conclusos para deliberação a respeito do pedido de fls. 282 Int.
Pacaembu, 16 de dezembro de 2015. - ADV: ALYSON MIADA (OAB 164101/SP), JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/
SP)
Processo 0004161-62.2015.8.26.0411 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Altamiro Moreira
Bonfim - Ato do Diretor Técnico da 222ª Ciretran de Irapuru - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Seccional de Dracena
- Ante todo o exposto, julgo improcedente a presente ação, o que faço para DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, revogandose a liminar de fls. 53/55. Custas pelo impetrante, observado o art. 12 da Lei 1060/50, se o caso. Incabível a fixação de verba
honorária (Art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). P.R.I.C. - ADV: DANIELA RODRIGUES VALENTIM
ANGELOTTI (OAB 125208/SP), LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/SP)
Processo 0004167-69.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Dívida Ativa não-tributária - Município de Flora Rica Nelson Ferreira - Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, o que faço para condenar o requerido ao pagamento
de R$ 162.042,22 (cento e sessenta e dois mil, quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), devidamente atualizado e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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acrescido de juros legais, ambos a partir da data da citação. Dada sucumbência, o requerido arcará com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00, observada a gratuidade, se o caso.
P.R.I.C. - ADV: JOÃO LUCAS TELLES (OAB 168447/SP), EVERTON LIMA DA SILVA (OAB 313999/SP)
Processo 0004870-34.2014.8.26.0411 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA Crédito, Financiamento e Investimento - Marcia Aparecida Vieira Sassá - Vistos. Defiro o pedido de sobrestamento do feito
pelo prazo requerido. Após, manifeste-se o(a) autor(a) requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito. Int. - ADV:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Processo 0004934-88.2007.8.26.0411 (411.01.2007.004934) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - Disppel Distribuidora de Produtos e Papelaria Ltda e outro - Vistos. 1. Sobreste-se o feito pelo prazo requerido.
2. Decorrido o prazo ou havendo outro pedido de suspensão aguarde-se até que se complete um ano, nos termos do art. 40,
parágrafo 1º, da Lei 6830/80, ficando ciente a exequente. 3. Após, nada sendo requerido, arquivem-se nos termos do parágrafo
2º do artigo 40 da LEF. Int. - ADV: GILBERTO EZIQUIEL DA SILVA (OAB 317121/SP), RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB
196542/SP)
Processo 0004945-73.2014.8.26.0411 - Exibição - Medida Cautelar - Helena Jose Valerio Costa - Seguros Executivos Seguradora Sul América Aetna Seguro e Previdência S.A. - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as
partes (fls. 298/300) para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo nos termos do artigo 269,
III, do CPC. Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: SIDERLEY GODOY JUNIOR (OAB 133107/
SP), ALBERTO MARCIO DE CARVALHO (OAB 299332/SP)
Processo 0004959-57.2014.8.26.0411 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Maria Bento dos Santos - Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos
opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS nos autos da execução que lhe move MARIA BENTO DOS
SANTOS, para declarar o valor de R$ 40,986,23 devido pelo embargante, válido para junho de 2015. Condeno o embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo, por equidade, em
R$500,00. P.R.I.C. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP), NELSON BRILHANTE (OAB 366595/
SP)
Processo 0005376-78.2012.8.26.0411 (411.01.2012.005376) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Marinês da
Silva Ou Marinês Caetano da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O AUTOR, NO PRAZO DE 10
DIAS, SOBRE O CÁLCULO APRESENTADO PELO INSS. - ADV: RAFAELA MIYASAKI (OAB 286313/SP), CILENE FELIPE (OAB
123247/SP)
Processo 0005397-25.2010.8.26.0411 (apensado ao processo 0003638-26.2010.8.26) (processo principal 000363826.2010.8.26) (411.01.2010.003638/1) - Incidente de Falsidade - Falsificação de documento particular - Andre Luis Berlanga
Mugnai - Paulo Rivair Moreno Sanches - Francisco Martori Sobrinho - Vistos. Fls. 220: O pedido deve ser formulado nos autos
da ação de execução, os presentes tratam-se de incidente de falsidade, inclusive findo. Intime-se. - ADV: ISABEL CRISTINA
FASSINA (OAB 160592/SP), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP), SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP),
EDSON LUIS PASCHOALOTTO (OAB 156928/SP)
Processo 0005542-08.2015.8.26.0411 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0000156-67.2015.8.26.0614 - Vara Única) - Elidio
Pereira Santana - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Designo audiência de inquirição de testemunha para o
dia 22/02/2016, às 13:45h no edifício do Forum, localizado na Avenida Stelio Machado Loureiro, 765, Centro - CEP 17860000, Fone: (18) 3862-1077, Pacaembu-SP - E-mail: pacaembu@tjsp.jus.br Intime-se o(a) testemunha(s): Pedro da Silva, Jose
Antonio Araujo, Benedita de Souza da Silva, Raimundo Pereira de Miranda Av. Octaviano Pereira de Andrade Silva, 67, Centro
- CEP 17870-000, Flora Rica-SP, Rua São Paulo, 308, Centro - CEP 17870-000, Flora Rica-SP, Rua Olga Meneguesso, 160,
Centro - CEP 17880-000, Irapuru-SP, R Maria de Jesus Pereira Sena, 441, Centro - CEP 17870-000, Flora Rica-SP. Requisite-se
se necessário: Local de Trabalho da Parte Terceira Selecionada \<\< Nenhuma informação disponível \>\>. Servirá o presente
despacho como mandado, bem como ofício requisitório Comunique-se o R. Juízo Deprecante da Comarca de Tambaú. Nº
processo vosso: 0000156-67.2015.8.26.0614 Servirá o presente despacho como ofício. Requisite-se o réu: Endereço da Parte
Passiva Selecionada \<\< Nenhuma informação disponível \>\> se necessário. Ciência ao MP. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE ZUMSTEIN (OAB 116509/SP)
Processo 0005568-45.2011.8.26.0411 (411.01.2011.005568) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço
- Silvio Jose Pasini - - Andre Aparecido da Silva - - Gilmar Alves do Nascimento - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo Vistos. Oficie-se à requerida para Apostilamento do direito adquirido pelos autores, nos termos do V. Acórdão, no prazo de trinta
dias. Com a comprovação, manifestem-se os autores em prosseguimento do feito. Int. (MANIFESTEM-SE OS AUTORES, NO
PRAZO DE 10 DIAS, SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DO APOSTILAMENTO)
- ADV: ROSANGELA APARECIDA XAVIER (OAB 141085/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 125208/
SP), CRISTINA APARECIDA VIEIRA VILA (OAB 235774/SP)
Processo 0005590-06.2011.8.26.0411 (411.01.2011.005590) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) Cleusa Soares Carneiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a autora acerca dos Cálculos de Liquidação
apresentados pelo INSS, prazo de 10 dias. - ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP)
Processo 0005720-35.2007.8.26.0411 (411.01.2007.005720) - Procedimento Sumário - Ademir Domingos Forte - Instituto
Nacional de Seguro Social Inss - Manifeste-se o autor acerca de Cálculos de Liquidação apresentados pelo INSS, prazo de 10
dias. - ADV: CILENE FELIPE (OAB 123247/SP), MARGARETE DE CASSIA LOPES (OAB 104172/SP)
Processo 0005811-81.2014.8.26.0411 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.P.A.P. - J.C.P. - Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos da inicial, o que faço para: 1 - decretar o divórcio do casal, com fundamento na EC nº 66/2010 e
Art. 226, § 6º, da CF; 2 Conceder a guarda definitiva das menores, LÓRIS DOS ANJOS PERES e LORENA DOS ANJOS PERES,
em favor da requerente; 3 - Condenar o requerido JOSÉ CARLOS PERES a pagar, mensalmente, às filhas, acima mencionada,
a título de pensão alimentícia, o valor correspondente a 33% do salário mínimo nacional vigente, com vencimento todo dia 10
(dez) de cada mês, mediante depósito bancário na conta poupança em nome da autora, qual seja: Banco Santander, agência
0490, conta 60-000653-3, devidos desde a citação; 4 - fixar o direito do pai visitar as filhas, conforme acima. Em consequência,
extingo o processo, o que faço com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil. A autora voltará a usar o nome de
solteira, qual seja: ADEILDA PEREIRA DOS ANJOS Em virtude da sucumbência, o requerido arcará com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados, modicamente, na quantia de R$ 400,00,
observados os termos do artigo 12, da Lei 1060/50. Ficam arbitrados os honorários advocatícios do patrono do requerido,
nomeado pelo convenio, no máximo estabelecido na tabela. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Após, arquivemse os autos com as devidas anotações. P.R.I.C. Pacaembu/SP, 17 de dezembro de 2015. - ADV: EDMUNDO FUJISHIMA (OAB
132953/SP), ANTONIO ARAUJO NETO (OAB 117948/SP)
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Processo 0005847-26.2014.8.26.0411 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Samuel Vicente Ferreira - Vistos. Consta da
inicial ser o autor casado, por tratar-se de aquisição de bem imóvel, emende o autor em (10) dez dias a inicial, para inclusão da
esposa no pólo ativo da demanda. Int. - ADV: EDSON BUZINARO (OAB 64145/SP)
Processo 0005994-52.2014.8.26.0411 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Alessandra Rocha Ajonas - Agropecuaria Noroeste
Ltda ME - Foi juntada a INDICAÇÃO do Dr. Edson Micali como Curador Especial nestes autos. Encontra-se com vista ao mesmo
para manifestação, prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: DIEGO ALEXANDRE ZANETTI (OAB 291402/SP), EDSON MICALI (OAB
31445/SP)
Processo 0006031-79.2014.8.26.0411 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Andre Luiz
Berlanga Mugnai - A Sentença transitou em julgado em 04/12/2015. Manifeste-se o vencedor em prosseguimento do feito, prazo
de 10 dias. - ADV: HENRIQUE BASTOS MARQUEZI (OAB 97087/SP), BRUNA STEPHANIE ROSSI SOARES (OAB 294516/SP),
SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP)
Processo 1000050-18.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Luiz da Silva Rodrigues - Instituto Nacional
do Seguro Social - Inss - Vistos. Considerando o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/99), visando,
também, conferir maior celeridade ao feito e, ainda, diante da anuência da Procuradoria Federal que efetuou o depósito prévio
dos quesitos em Juízo, determino a antecipação da prova pericial. Nos termos da Resolução Nº 541, de 18 de janeiro de
2007, do Conselho da Justiça Federal, nomeio como Perito Judicial o Doutor ENIO KENDY OKADA, independentemente de
compromisso. Arbitro os honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), os quais correrão à conta da Justiça Federal,
nos termos da Resolução citada, cuja requisição de pagamento será feita oportunamente. Mantenha a serventia contato com o
Sr. Perito, a fim de que seja designado dia, hora e local para realização da perícia. Designada data pelo perito, intime-se o(a)
autor(a), via procurador, para comparecimento à perícia, munido(a) de todos os exames e documentos médicos que possuir, sob
pena de preclusão da prova. Concedo às partes o prazo de (05) cinco dias para indicação de assistente técnico. Apresentado o
laudo, requisite-se o pagamento dos honorários periciais. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta “AR”. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. - ADV: LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/SP)
Processo 1000060-62.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Azeli Souza Miranda
Martinez - Instituto Nacional do Seguro Social - Paulo Augusto Bonini - Vistos. Fls. 50: Defiro. Tendo em vista que é do
conhecimento do Juízo de que há no quadro de peritos um especialista em ortopedia, nos termos da Resolução nº 541, de 18 de
janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, nomeio como Perito Judicial o Doutor PAULO AUGUSTO BONINI, médico com
consultório na cidade de Adamantina-SP, independentemente de compromisso. Arbitro os honorários do Sr. Perito em R$ 200,00
(duzentos reais), os quais correrão à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução citada, cuja requisição de pagamento
será feita oportunamente. Providencie-se a expedição de novo ofício requisitando o pagamento. Intime-se, com urgência, o
perito Doutor ÊNIO KENDY OKADA, para que não realize a perícia, haja vista a substituição do profissional. No mais, cumpra-se
a decisão de fls. 45/46, acrescentando que a autora deverá ser intimada para comparecimento à perícia, via procurador. Int. ADV: CILENE FELIPE (OAB 123247/SP)
Processo 1000061-47.2015.8.26.0411 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N.F. - J.T.C. - Vistos. Especifiquem
as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e relevância. Int. Pacaembu, 18 de dezembro de 2015. ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP), ABEL GRIGORIO DA SILVA (OAB 42587/SC)
Processo 1000095-22.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Anulação - Julia Polidoro Fava - Município de Irapuru
- Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS feito nº 1000095-22.2015.8.26.0411, que JULIANA POLIDORO FAVA move contra o
MUNICÍPIO DE IRAPURU Como conseqüência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269,
inciso I do Código de Processo Civil. Arcará a vencida com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
que fixo em 20% sobre o valor da causa (atualizado), ressalvando a cobrança nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50. Art. 12.
A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal
pagamento, a obrigação ficará prescrita. Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
P.R.I. Pacaembu, 17 de dezembro de 2015. - ADV: CHARLES CASSIO SILVA (OAB 343693/SP), JAIME CANDIDO DA ROCHA
(OAB 129874/SP)
Processo 1000124-72.2015.8.26.0411 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.P.V. - M.J.L.
- P.R.L. - Vistos. Fls. 53/54: Após a citação o requerido permaneceu inerte, de forma a avolumar os alimentos devidos ao
patamar de R$ 814,59 (atualizado até novembro/2015), ou seja, não se discute mais o valor de R$ 230,00 (remanescente).
Assim, mister se faz a intimação pessoal (carta precatória), do mesmo a respeito da atualização do débito, advertindo-o de
que na audiência de conciliação será sopesado todos os aspectos da lide (pedido de prisão, ausência de pagamento, inércia,
justificativa apresentada, etc), de forma que a designação da audiência não é uma medida suspensiva dos débitos, de modo que
deverá continuar pagando os alimentos, sob pena de sofrer as consequências dai decorrentes. Sem prejuízo, deixo de acolher
o pedido de chamamento ao processo eis que subsidiário, vale dizer, somente após esgotamento, conforme previsto em lei.
Mantida a audiência. Int. Pacaembu, 16 de dezembro de 2015. - ADV: JULIANA OLIVEIRA SIMÕES (OAB 202970/SP), MARIA
DALVA SILVA DE SA GUARATO (OAB 252118/SP)
Processo 1000137-71.2015.8.26.0411 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Claudemir
Inácio da Silva - - Jaqueline Barbosa Carneiro - Guilherme da Silva - Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE feito nº 1000137-71.2015.8.26.0411, que CLAUDEMIR INÁCIO
DA SILVA e JAQUELINE BARBOSA CARNEIRO movem contra GUILHERME DA SILVA, para em consequência, REITEGRAR
os autores na posse do imóvel, situado a Rua Alécio de Souza Machado, nº 718, no município de Irapuru SP. Torno definitiva a
liminar concedida as fls. 31/32. Arcará a vencida com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que
fixo por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais), ressalvando a cobrança nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50. Art. 12.
A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal
pagamento, a obrigação ficará prescrita. Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.
R. I. C. Pacaembu, 17 de dezembro de 2015. - ADV: FLÁVIO JOSÉ DI STÉFANO FILHO (OAB 159304/SP)
Processo 1000149-85.2015.8.26.0411 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.L. - P.M.L.L. - L.L.L. - - A.L.N. - Vistos. APARECIDO
LOURENCETI, qualificados nos autos, invocou a tutela jurisdicional com a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADO
COM PARTILHA, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS em face de PRISCILA MOZINI LODOVICO
LOURENCETI. Alega, em síntese, que se casaram em 30 de dezembro de 2000 e, desde dezembro de 2014 estão separados
de fato, sendo certo que dessa união, nasceram dois filhos menores. Pretende o divórcio, bem como a partilha dos bens e a
regulamentação da guarda dos filhos menores, dos alimentos e das visitas. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls.
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09/52. Por intermédio da decisão de fls. 53, foi fixados os alimentos provisionais em 36% do salário mínimo vigente. Citada (fls.
65) a requerida compareceu na audiência de conciliação (fls. 66/67), oportunidade em que as partes pactuaram os termos do
divórcio, partilha dos bens, guarda, alimentos e visitas, de forma consensual. O Dr. Promotor de Justiça, apresentou óbice a
homologação, requerendo que os alimentos fossem fixados em percentual do salário mínimo (fls. 72), com o qual concordou o
requerente (fls. 76/77). É a síntese do necessário. Decido. As partes formalizaram acordo as fls. 66/67. O Dr. Promotor de Justiça
opinou pelo ajuste dos alimentos acordados, para que fossem fixados em percentual do salário mínimo, com o qual concordou o
autor. Diante desse quadro, estando o processo formalmente em ordem, a homologação do acordo é medida de rigor. Ressalto
por oportuno a atuação meramente homologatória, considerando que todos os aspectos do divórcio e consectários (alimentos,
guarda, visitas e partilha) foram acordado entre as partes, nos seguintes termos: “1 - a requerida concordou com o pedido de
divórcio; e voltara a usar o nome de solteira 2 - as partes concordaram que a requerida permanecerá com a guarda dos filhos
menores de idade; 3 - quanto às visitas, as partes estipularam que sejam elas exercidas em final de semana alternados, e
durante a semana de forma livre, mediante prévio aviso; e durante o natal desse ano passará com o autor e o ano novo com a
requerida, nos demais alternadamente; 4 - quanto aos bens, o requerido dispôs dos bens que guarnecem a residência em favor
da requerida, a qual não se opôs; já em relação aos veiculos o autor ficará com o veiculo Corcel, o veiculo Corsa, que segundo
a requerida esta livre de debitos de multa, que será retirado na data de hoje, tendo o autor e o prazo de 7 dias para realização
de conferencia da mecânica, e a moto; 5 - a requerida ficara durante 3 anos no imóvel do autor, devendo a requerida arcar
com todos as despesas e decorrente do imóvel, sendo que o autor arcará com IPTU; 6- em relação as dividas do casal, o autor
arcará com todas as dividas descritas na inicial; 7 - por fim, quanto aos alimentos a serem prestados aos filhos menores, as
partes convencionaram que sejam prestados pelo autor no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixo, com vencimento todo
dia 30 de cada mês, iniciados a partir de dezembro de 2015, sendo que neste mês o autor prestará alimentos no valor de R$
300,00 (trezentos reais). O autor se incumbira de contratar um plano de saúde para os filhos no valor de até R$ 300,00 reais
no prazo de 30 dias, e com as contas decorrentes de farmácia em relação a medicamentos que estiverem em nome dos filhos
menores. Os encargos estabelecidos acima fazem parte do valor global dos alimentos. Na falta do pagamento de quaisquer
destes encargos, o autor se compromete a paga-los diretamente a requerida em forma de pecúnia na conta indicada abaixo,
desde que não venha a cumprir os prazos fixados acima. A forma de pagamento será diretamente na conta da requerida, no
banco Bradesco ag: 0079-5 e conta corrente 0027326-0 em nome da requerida. As partes renunciam o prazo recursal” (aditado
as fls. 76/77: os alimentos correspondem a 50,7% do salário mínimo nacional) Acrecentando-se o aditamento de fls. 76/77,
para constar que os alimentos foram fixados em 50,7% do salário mínimo nacional, correspondente, hoje, em R$ 400,00. Posto
isso, HOMOLOGO o acordo estampado no petitório inaugural, a fim de que produza todos os efeitos legais, e DECRETO o
DIVÓRCIO do casal APARECIDO LOURENCETI e PRISCILA MOZINI LODOVICO LOURENCETI, nos termos do art. 226, § 6º, da
Constituição Federal/88, c/c art. 1.580, § 2º, do Código Civil, devendo a cônjuge virago voltar a usar o nome de solteira, ou seja,
PRISCILA MOZINI LODOVICO. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, devendo o mandado
de averbação ser expedido imediatamente. Nos termos do art. 100, da Lei nº 6.515/73, expeça-se MANDADO ao Cartório de
Registro Civil de Pacaembu SP, para as devidas AVERBAÇÕES à margem do documento Nº 116194 01 55 2000 2 00014 172
0002681 08, onde foi registrado o casamento. Isento de custas eis que beneficiários da gratuidade. P.R.I.C. Pacaembu, 18 de
dezembro de 2015. - ADV: ANA CAROLINA GONÇALVES VALENÇA (OAB 225169/SP)
Processo 1000150-70.2015.8.26.0411 - Monitória - Cheque - Supermercado Ravazi Ltda - Jose Panta dos Santos - Vistos.
INTIME(M)-SE por mandado o devedor, mediante recolhimento de diligência, na forma requerida pelo credor, para pagamento
da dívida, no prazo de (15) quinze dias, contados da juntada aos autos do mandado (artigo 241, incisos I e II do Código de
Processo Civil), sob pena de multa de (10%) dez por cento sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição
de mandado de penhora e avaliação (artigo 475-J, caput, do Código de Processo Civil). Expeça-se o necessário. Intime-se.
(Exequente: recolher diligência do oficial de justiça no valor de R$70,65, para cumprimento do mandado, no prazo de cinco
dias). - ADV: CLEBER ROGÉRIO BELLONI (OAB 155771/SP)
Processo 1000172-31.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Valdemar Rodrigues
de Oliveira - Telefônica Brasil SA - Vistos. Recebo o recurso e razão(ões) de recurso adesivo (fls. 149/154) apresentado pelo(a)
autor(a) em seu duplo efeito, anotando-se. Às contrarrazões. Após a juntada das contrarrazões ou certificado o decurso do
prazo, subam os autos à Instância Superior. Int. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), DIEGO HENRIQUE
OLIVEIRA BUSTAMONTE (OAB 339033/SP)
Processo 1000193-07.2015.8.26.0411 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.F.M. - Vistos.
Expeça-se com urgência competente guia de levantamento da quantia depositada a fls. 25 em favor da autora. Intime-se o
executado a efetuar os depósitos das pensões vincendas na conta fornecida pela autora a fls. 25. Manifeste-se a autora se
houve quitação do débito alimentar ora executado. Prazo: (10) dez dias. Intime-se. - ADV: TOSHIHIDE NAGAO (OAB 57789/
SP), CHARLES SANDRO ANDRE DA SILVA (OAB 288936/SP)
Processo 1000205-21.2015.8.26.0411 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.C.B.L. - J.P.S.L. - Em conseqüência,
tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na forma do
art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se de imediato o Trânsito
em Julgado da sentença. Oficie-se, de imediato e com urgência, ao Banco Santander S/A, agência de Irapuru, para abertura
de conta em nome da genitora da autora. Sem prejuízo, expeça-se a certidão de honorários para cobrança em favor da Dra.
ANA CAROLINA GONÇALVES VALENÇA, nomeada as fls. 07, pelo convêncio OAB/PGE. Após, efetuadas as anotações de
praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Pacaembu, 14 de dezembro de 2015. (A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL NO AMBIENTE SAJ PARA IMPRESSÃO) - ADV: ANA CAROLINA GONÇALVES VALENÇA (OAB 225169/SP)
Processo 1000222-57.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Seguro - Edgar Marinho - Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro Dpvat S/A - Vistos. Manifestem-se as partes sobre o laudo juntado. Prazo: 05 dias. Int.* Pacaembu, 18 de dezembro
de 2015. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA BUSTAMONTE (OAB 339033/
SP)
Processo 1000231-19.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.A.G. - R.A.S. Vistos. MARIA APARECIDA GONÇALVES, qualificada nos autos, ingressou com a presente ação de RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULDA COM PARTILHA DE BENS, em face de ROBERTO ÂNGELO DA SILVA.
Alega que conviveram em união estável no período de 22 de fevereiro de 1995 até meados de março de 2013. Afirma que a
relação se desgastou, pretendendo, destarte, o reconhecimento e dissolução da sociedade de fato. Não amealharam bens.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 04/12. O requerido foi citado (fls. 23) e compareceu na audiência de
conciliação (fls. 24), oportunidade em que as partes pactuaram a forma em que se daria o fim da sociedade, tendo o requerido
reconhecido a sua existência. O Representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, opinando pela
homologação, fls. 29. É O RELATÓRIO. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade. O acordo deve ser homologado.
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Os documentos coligidos aos autos pela autora, aliados à confissão do requerido, confirmam os fatos articulados na inicial,
indicando a existência da união estável. Oportuno salientar que não há bens a partilhar e dessa união não adveio filhos. Destarte,
comprovada a existência da sociedade de fato, bem como a ausência de interesse na manutenção, de rigor sua dissolução e,
nesse passo, inexiste óbice àquele entabulado em audiência (fls. 24), abaixo transcrito: “a proposta conciliatória restou Frutífera,
nos seguintes termos: 1) O requerido reconheceu o período de convivência com a autora entre 22 de fevereiro de 1995 à março
de 2013, concordando em dissolve-la; 2) O requerido reconheceu que o imóvel em que vivem já pertencia a autora antes do
inicio da união entre ambos; 3) O requerido terá um prazo de 60 dias, a contar da presente data, para desocupar o imóvel da
autora; 4) A autora pagará ao requerido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de 60 dias, a contar da presente data.
As partes renunciam ao prazo recursal.” Milita em favor dos autores o parecer favorável do Representante do Ministério Público.
Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as parte, na audiência de conciliação e, em consequência, RECONHEÇO
a existência da sociedade de fato do casal MARIA APARECIDA GONÇALVES e ROBERTO ÂNGELO DA SILVA, no período de
22 de fevereiro de 1995 a março de 2013 e, em consequência, DISSOLVO-A diante da impossibilidade de continuidade, por
mútuo consentimento, ficando homologado ainda, as condições do pactuado abaixo transcritas: “O requerido reconheceu que o
imóvel em que vivem já pertencia a autora antes do inicio da união entre ambos; O requerido terá um prazo de 60 dias, a contar
da presente data, para desocupar o imóvel da autora; A autora pagará ao requerido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
no prazo de 60 dias, a contar da presente data (01/12/2015). Outrossim, diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se de
imediato o trânsito em julgado da sentença. Sem prejuízo, expeça-se imediatamente, a certidão de honorários advocatícios em
favor do Dr. JAIME CANDIDO DA ROCHA, nomeado as fls. 10, para cobrança junto ao convênio OAB/PGE. Isento de custas e
despesas processuais, eis que beneficiários da gratuidade. Efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. (A
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO AMBIENTE SAJ PARA IMPRESSÃO, DEVENDO O PATRONO
LEVÁ-LA A OAB JUNTO COM A NOMEAÇÃO) - ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP)
Processo 1000235-56.2015.8.26.0411 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.S.S. - - W.S.S. - S.S. - Vistos.
Homologo o acordo realizado em audiência de conciliação (fls. 37), celebrado nestes autos de AÇÃO DE ALIMENTOS feito nº
1000235-56.2015.8.26.0411, promovida por A. S. da S., representado por sua genitora LINDALVA DA SILVA contra SEVERINO
DA SILVA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos seguintes termos: “1) O requerido concordou em pagar aos
autores o valor de 33% do salário mínimo vigente nacional; 2) Referido pagamento será efetuado todo dia 15 de cada mês,
mediante depósito bancário na conta da genitora dos autores, qual seja, conta poupança nº 01300009462-9, agência 0276,
Caixa Econômica Federal”. Em conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o
processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante da renúncia ao
prazo recursal, certifique-se de imediato o Trânsito em Julgado da sentença. Expeça-se a certidão de honorários em favor da
patronesse indicada para defender os interesses do autor, Dra. BRUNA STEPHANIE ROSSI SOARES, nomeada as fls. 7, para
cobrança junto ao convênio OAB/PGE. Após, efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Pacaembu, 16 de
dezembro de 2015. - ADV: BRUNA STEPHANIE ROSSI SOARES (OAB 294516/SP)
Processo 1000237-26.2015.8.26.0411 - Divórcio Litigioso - Casamento - M.C.C.S. - O.R.S. - G.M.C.S. - Vistos. MARIA
CONCEIÇÃO CARVALHO SANDRIN, qualificada nos autos, invocou a tutela jurisdicional neste Juízo da 1ª Vara da Comarca
de Pacaembu - SP, com a presente ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de ODENYR RODRIGUES SANDRIN. Alega que
é casada com o requerido, advindo dessa união uma filha, bem como amealharam alguns bens. Afirma que a convivência se
tornou insuportável, pretendendo, destarte, o divórcio. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 06/24. Inicialmente,
por intermédio do despacho de fls. 25, foi fixado os alimentos provisórios, com desconto em folha. O requerido foi citado (fls.
41) e compareceu à audiência de conciliação (fls.44/45), oportunidade em que as partes, de comum acordo, pactuaram acerca
das condições do divórcio e, pugnaram pela homologação do acordo. Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento do
REsp 1.483.841, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a audiência de conciliação ou ratificação
que antecede a homologação de divórcio consensual tem cunho meramente formal, e a falta de sua realização não justifica a
anulação do divórcio quando não há prejuízo para as partes. Confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU
RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em
razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a
concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de
concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho
eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na
sua ausência, a anulação do processo.4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as
figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art.226 da
CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio,
que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional
prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto.5.Não cabe,in
casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente
porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos
dispositivos legais versados acerca da matéria.6. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp 1483841/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) Diante desse quadro, estando o processo
formalmente em ordem, a homologação do acordo é medida de rigor. Ressalto por oportuno a atuação meramente homologatória,
considerando que fora pactuado a partilha dos bens amealhadas no período da união do casal, bem como sobre a guarda da
filha, visitas e pensão. Voltará a mulher a usar o nome de solteira. O Dr. Promotor de Justiça opinou favoravelmente ao pedido
(fls.51). Posto isso, HOMOLOGO o acordo efetivado em audiência (fls. 44/45), a fim de que produza todos os efeitos legais, e
DECRETO o DIVÓRCIO do casal MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO SANDRIN e ODENYR RODRIGUES SANDRIN, nos termos
do art. 226, § 6º, da Constituição Federal/88, c/c art. 1.580, § 2º, do Código Civil, devendo a cônjuge virago voltar a usar o nome
de solteira, ou seja, MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO. Teor do acordo: 1) O requerido concordou com o pedido de divórcio; 2)
quanto aos bens adquiridos na constância do casamento, os móveis serão divididos entre as partes em 50%, em comum acordo,
o veículo será posto a venda pelo requerido e o valor será rateado em 50% para cada, sendo que até a venda do mesmo, o
requerido ficará com a posse de tal. Já no que tange ao imóvel, as partes acordaram em coloca-lo a venda, providenciando a
partir do próximo dia útil a placa de “vende-se” e uma avaliação imobiliária, sendo que, acordaram até o momento da venda, que
habitarão conjuntamente no mesmo; 3) A autora permanecerá com a guarda da filha, sendo exercido pelo requerido o direito de
visitas livres; 4) O requerido pagará a titulos de alimentos à filha o valor de 33% do salário mínimo vigente nacional, que deverá
ser descontado em folha de pagamento e ser depositado na conta corrente do Banco do Bradesco, agencia 0077-9, conta
0026584-5, conta em nome da autora. 5) Que seja oficiado a empregadora do requerido para as providencias necessárias; 6) A
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autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja: MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO. As partes renunciam ao prazo recursal.
Nos termos do art. 100, da Lei nº 6.515/73, expeça-se MANDADO ao Cartório de Registro Civil de Irapuru SP, para as devidas
AVERBAÇÕES à margem do casamento nº 1574, lavrados às fls. 033, do livro B-09, onde foi registrado o casamento. Oficiese de imediato ao empregador do varão, para promover o desconto em folha de pagamento e depósito na conta corrente nº
0026584-5, agência nº 0077-9, do Banco Bradesco S/A, em nome da autora. Homologo a renúncia ao prazo recursal, devendo
ser certificado de imediato o trânsito em julgado. Expeça-se, de imediato a certidão de honorários em favor do Dr. JOÃO LUCAS
TELLES, nomeado as fls. 06, para cobrança junto ao convênio OAB/PGE. Isento de custas eis que beneficiários da gratuidade.
P.R.I.C. Pacaembu, 16 de dezembro de 2015. (A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO AMBIENTE
SAJ PARA IMPRESSÃO, E DEVERÁ SER APRESENTADA A OAB) - ADV: JOÃO LUCAS TELLES (OAB 168447/SP), ROGÉRIO
ALEXANDER GUSSONI CHIARI (OAB 277347/SP)
Processo 1000238-11.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Irma de Oliveira da Silva - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACAEMBU - Vistos. Mantenho o decisório recorrido por seus próprios fundamentos e, via de consequência,
recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito. Cite-se o(a) requerido(a) para resposta contrarrazões, oportunidade em
que, querendo, deverá observar o que disposto no art. 285 e 319, ambos do Código de Processo Civil, já que passível de
eventual julgamento de mérito, em caso de eventual reforma da sentença recorrida. Expeça-se o necessário. Após, cumpridas
as formalidades legais, subam os autos à Instância Superior. Intime-se. - ADV: JAIME CANDIDO DA ROCHA (OAB 129874/SP)
Processo 1000244-18.2015.8.26.0411 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - A.G.S.A. - K.G.C.A. - Vistos.
Cota de fls. 27: Defiro. Manifeste-se o patrono da requerente se obteve o endereço da mesma. Prazo: 10(dez) dias. Int. - ADV:
LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/SP)
Processo 1000256-32.2015.8.26.0411 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis
- Sem despejo - Imobiliária Pacaembu S/s Ltda - Vistos. Aguarde-se manifestação/providência da parte interessada por mais
10(dez) dias. Nada requerido, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/
SP)
Processo 1000259-84.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Cosme Rosa Marques Manoel Bonfim da Silva - MANIFESTE-SE O REQUERENTE, SOBRE O RESULTADO DA CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA
NEGATIVA - PRAZO 10 DIAS. - ADV: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)
Processo 1000299-66.2015.8.26.0411 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FACULDADES ADAMANTINENSES
INTEGRADAS - Cleber Ani de Oliveira Leal - Decorreu o prazo legal sem que houvesse comprovação do pagamento do débito.
Manifeste-se a exequente no prazo de 10 dias. - ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP)
Processo 1000301-36.2015.8.26.0411 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Inaldo Jose de Souza - Vistos.
Recebo a petição de fls. 40/41, como aditamento a inicial, para que a tramitação da ação seja na forma de execução de
título extrajudicial, efetuando-se as anotações necessárias junto ao cartório do distribuidor e autuação. Defiro o pedido de
sobrestamento do feito pelo prazo de 30(trinta) dias para regularização do contrato de fls. 13/15. Após, supridas as irregularidades,
cite(m)-se com as advertências de praxe. Intime-se. - ADV: MARCIO HENRIQUE LANZA (OAB 256323/SP)
Processo 1000345-55.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - José Pereira da Silva Banco Panamericano SA - Manifeste-se o autor acerca da contestação apresentada, em dez dias. - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LEONARDO FREITAS PARPINELLI (OAB 343364/SP)
Processo 1000355-02.2015.8.26.0411 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.S.C.S. e outro - Vistos. Defiro a gratuidade.
Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento do REsp 1.483.841, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu que a audiência de conciliação ou ratificação que antecede a homologação de divórcio consensual tem cunho
meramente formal, e a falta de sua realização não justifica a anulação do divórcio quando não há prejuízo para as partes.
Confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL
DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO
DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova
redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos a serem
comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A
audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo
nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.4. Ainda que a CF/88,
na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha
regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art.226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova
interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há
que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários
à concessão do Divórcio Consensual Direto.5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário,
previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade,
mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da matéria.6. Recurso especial a
que se nega provimento.(REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe
27/03/2015) Diante desse quadro, estando o processo formalmente em ordem, a homologação do acordo é medida de rigor.
Ressalto por oportuno a atuação meramente homologatória, considerando regulamentada a guarda do filho menor e as pensões
alimentícias (filho e ex-esposa), bem como já efetivada a partilha dos bens amealhados nesse período. Posto isso, HOMOLOGO
o acordo estampado no petitório inaugural, a fim de que produza todos os efeitos legais, e DECRETO o DIVÓRCIO do casal
ROSEMARY DE SOUZA CRESCIMANO DA SILVA e GILBERTO HORAS DA SILVA, nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição
Federal/88, c/c art. 1.580, § 2º, do Código Civil, devendo a cônjuge virago voltar a usar o nome de solteira, ou seja, ROSEMARY
DE SOUZA CRESCIMANO. Nos termos do art. 100, da Lei nº 6.515/73, expeça-se MANDADO ao Cartório de Registro Civil de
Irapuru SP, para as devidas AVERBAÇÕES à margem do casamento, lavrado em 20 de junho de 2007, sob nº 1834, fls. 110,
do livro B-10, onde foi registrado o casamento. Expeça-se também, de imediato, ofício ao empregador do varão, para promover
o desconto em folha de pagamento, das pensões (filho e ex-cônjuge), nos termos pactuado, devendo os depósitos serem
efetivados na conta bancária nº 7964-2, var. 61, agência 6735-0, do Banco do Brasil S/.A. Considerando tratar-se de ação
consensual e de caráter homologatório, dispenso o prazo recursal, haja vista o patente desinteresse das partes nesse sentido,
devendo ser certificado o trânsito em julgado de imediato e, ato contínuo, expedida a certidão de honorários em favor da Dra.
CILENE FELIPE, nomeada as fls.05, pelo convênio OAB/PGE. Isento de custas eis que beneficiários da gratuidade. P.R.I.C.
Pacaembu, 16 de dezembro de 2015. (A certidão de honorário encontra-se disponível no ambiente SAJ aguardando impressão,
que deverá ser levada até a OAB) - ADV: CILENE FELIPE (OAB 123247/SP)
Processo 1000380-15.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ione Maria Amadeu Tilhaque
- TIM CELULAR S/A - Vistos. Manifeste-se a autora sobre a contestação apresentada. Prazo: 10(dez) dias. Int. - ADV: MARIANA
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BARROS MENDONÇA (OAB 281422/SP), CRISTIANE MORAES DA SILVEIRA (OAB 230274/SP), CAIO LUCIO MONTANO
BUTTON (OAB 309200/SP), ANA PAULA PINTO MARTINS DE AZEVEDO (OAB 352838/SP)
Processo 1000395-81.2015.8.26.0411 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de
Bens - Cesar Ramos dos Santos - Geraldo Carlos Lopes - Manifeste-se o embargante acerca da contestação apresentada pelo
embargado, em dez dias. - ADV: ADALBERTO MARTINS FERREIRA (OAB 100507/SP), MÁRCIO RICARDO DE SOUZA (OAB
291333/SP)
Processo 1000404-43.2015.8.26.0411 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - P.H.F.V.R.P.M.H.F.S.V. - F.H.V.O.
- Manifeste-se o autor no prazo de 10 dias, sobre a contestação juntada os autos. - ADV: LEONE LAFAIETE CARLIN (OAB
298060/SP)
Processo 1000407-95.2015.8.26.0411 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
SA - “Manifeste-se o autorm no prazo de dez dias, sobre o teor da certidão do oficial de justiça de fls. 30. (CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº411.2015/006921-3 dirigi-me ao endereço mencionado, e em outros locais da
cidade, e ali sendo, DEIXEI DE APREENDER o veículo descrito, em virtude de não ter encontrado o mesmo, nesta comarca,
apesar das buscas. Deixei de citar a requerida APARECIDA MARQUES DA SILVA para os atos e termos da ação proposta, por
não ter sido efetivada a medida de busca e apreensão)” - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1000419-12.2015.8.26.0411 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Neusa da
Silva Gomes - - Marcelo Gomes - Luiz Fernando Santana - Ademar Gaudencio - - José Araújo - - Luiz Fernando Santos - Vistos.
Concedo às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Manifestem-se os autores sobre a contestação
apresentada. Prazo: 10(dez) dias. Int. - ADV: CILENE FELIPE (OAB 123247/SP), ALAN GONÇALVES MOREIRA BATISTA
SOUZA (OAB 340217/SP)
Processo 1000447-77.2015.8.26.0411 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Nivaldo Gonçalves - - Meire Aparecida da
Costa - Antonio Miguel Secchi - - José Vicente Tadeu Secchi - - Ivo Fernando Secchi - - Carlos Aparecido Secchi - - Helenita
Rodrigues Monge Secchi - - Réus Ausentes, Incertos e Desconhecidos e Terceiros Interessados - Município de Pacaembu - Mitra Diocesana de Marilia - - Maria Ferreira Magalhães - - Elisandra Regina de Moraes Liberal - Procurador do Patrimônio
Imobiliário Procuradoria Geral de Presidente Prudente - - Procuradoria Geral da União - Advocacia Geral da União - - Município
de Pacaembu - Vistos. 1. Diante da redação do artigo 942, do C.P.C., dada pela Lei 8.951, de 13 de dezembro de 1994,
determino que: a) Citem-se para responder. b) Consigne-se no mandado as advertências dos artigos 285, 319 e 942, do C.P.C.
c) Intimem-se as Fazendas Públicas da União, Estado e Município, por carta com A.R. d) Tragam os autores 03 declarações
escritas, com firma reconhecida, sobre a situação possessória descrita na inicial, sob pena de preclusão da prova. Prazo:
15 dias. 2. Ao distribuidor para certidão de ações possessórias contra o (s) autor (es). 3. Oficie-se ao S.R.I., solicitando as
informações necessárias em trinta dias. 4. Defiro a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, anote-se. Intimese. - ADV: LUCIMEIRE FAGUNDES DA SILVA (OAB 265385/SP)
Processo 1000475-45.2015.8.26.0411 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Massey Ferguson
Administradora de Consórcios Ltda - Carlos Mitsuo Uchida - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. (AUTOR: RECOLHER NO
PRAZO DE 10 DIAS, A GUIIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSÁRIA PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO) - ADV: GILBERTO
SAAD (OAB 24956/SP), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ (OAB 207648/SP), JOÃO MARCELO GUERRA SAAD (OAB
234665/SP)
Processo 1000480-67.2015.8.26.0411 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Gilmar Alves do
Nascimento - Naor Carlos - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Recebo os embargos para discussão. Suspendo a
execução até final desfecho destes autos. Certifique-se nela (execução). Cadastre-se a patronesse do embargado no sistema.
Após, intime-se-a para impugnar. Prazo: 15 dias. Intime-se. Pacaembu, 14 de dezembro de 2015. - ADV: CILENE FELIPE (OAB
123247/SP), RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP)
Processo 1000482-37.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Transferência - Angela Cristina de Mello Sousa - Governo
do Estado de São Paulo - Vistos. Trata-se de pedido de tutela antecipada desacompanhado de elementos informativos do
preenchimento dos requisitos para sua concessão. Observa-se que a prova inequívoca a que alude a norma processual
não se refere necessariamente à produção de provas plenas, mas ao oferecimento de provas que proporcionem ao Juízo, a
probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor. Portanto, as provas ditas inequívocas, se não se prestam
à certeza contundente, também não podem ser superficiais, motivo pelo qual o melhor entendimento assenta-se na ideia do
conjunto robusto de provas acerca do direito afirmado pelo autor e que urge de antecipação da tutela que, possivelmente teria
na sentença de mérito. Nesse sentido, o entendimento de Misael Montenegro Filho: “A prova inequívoca da verossimilhança
da alegação põe-se no meio termo entre o mero ‘fumus boni juris’ (requisito para a concessão de liminar em ação cautelar) e
a certeza, obtida pelo magistrado após o término da fase de instrução probatória, autorizando-o a prolatar a sentença judicial
devidamente fundamentada. No caso da antecipação da tutela, há uma razoável probabilidade, num grau acentuado, de que
os fatos afirmados pelo autor tenham se passado da forma relatada, de que sejam verossímeis, amparados em prova idônea.”
Verificamos então que a verossimilhança, relativamente ao convencimento do juiz, nada mais é do que a consequência da
prova inequívoca, feita pelo autor, pois é a partir da demonstração dos fatos que o julgador poderá decidir pela aparência
verdadeira da alegação. Olhos fitos nas expressões, prova inequívoca e verossimilhança da alegação, constantes do caput
do art. 273 do Código de Processo Civil, escreve Cândido Rangel Dinamarco: “Aproximadas as duas; locuções formalmente
contraditórias contidas no art. 273 do Código de Processo Civil (prova inequívoca e convencer-se da verossimilhança), chegase ao conceito de probabilidade, portador de maior segurança do que a mera verossimilhança. Probabilidade é a situação
decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes.
As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável
(Malatesta). A probabilidade, assim, conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados
mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os motivos
convergentes e os divergentes comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não
ousa negar”. E acrescenta: “A exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança
exigida é mais do que: o fumus boni juris exigido para a tutela cautelar” Luiz Orione Neto, faz observar’ que “a prova inequívoca
conducente à verossimilhança da alegação é mais do que o fumus boni juris exigido para a tutela cautelar. Ele está mais próximo
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ao conceito de direito líquido e certo do mandado de segurança, do que ao fumus boni juris da tutela cautelar”. E avisa que
Kazuo Watanabe é do mesmo pensar: “... prova inequívoca não é a mesma coisa que “fumus boni juris” do processo cautelar.
O juízo de verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que vão desde o mais intenso até o mais
tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não apresente dubiedade, é seguramente
mais intenso que o juízo assentado em simples “fumaça”, que somente permite a visualização de mera silhueta ou contorno
sombreado de um direito” (vide Tratado das Liminares, vol. I, 2000, pp. 212 e segs.). No caso vertente, em sede de cognição
sumária, mister se faz ouvir a parte contrária, de forma a aquilatar com precisão e diante de elementos de convicção sólidos,
o real direito da autora, mormente considerando que o Departamento de Recurso Humanos a qual a mesma encontra inserida,
possui todos os elementos atinentes a vida funcional, indispensáveis para aferição do pedido. Diante desse quadro, indefiro o
pedido de tutela antecipada. Cite-se a requerida com as advertências de praxe. Intimem-se, ficando deferida a gratuita pleiteada
na inicial. Pacaembu, 14 de dezembro de 2015. - ADV: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)
Processo 1000493-66.2015.8.26.0411 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.S.F. - R.S.A.F.
- Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora. Anote-se. Cite-se o executado, para pagamento
do débito alimentar, bem como das prestações que se vencerem no curso da execução, ou justifique a impossibilidade de fazêlo, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão (artigo 733 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, aliás, confira-se a
súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende
as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo” (redação cf. entendimento
revisado pela 2ª Seção no julgamento do HC 53.068: Bol. AASP 2.467/3.865; v. jurisprudência s/essa revisão em RSTJ
200/603). No mesmo sentido: STF-RT 801/141”. Oficie-se ao empregador do executado para que proceda o desconto em folha
de pagamento do valor da pensão alimentícia devida, que deverá ser depositada na conta fornecida na inicial. Ciência ao M.P.
Expeça-se o necessário. Intimem-se. - ADV: CRISTIANE MORAES DA SILVEIRA (OAB 230274/SP)
Processo 1017159-94.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.M.C.C. e outro - E.D.C.
- “Manifestem-se os autores e o MP sobre a justificativa e documentos juntados pelo executado, no prazo de cinco dias” - ADV:
DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA BUSTAMONTE (OAB 339033/SP), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)
Processo 3000481-86.2013.8.26.0411 - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Auto Posto São Sebastião de
Pacaembu Ltda - Vistos. 1. Indefiro o pedido retro, pois não há prova nos autos de que tenha havido desconstituição irregular
da empresa, nem mesmo da responsabilidade (dolo ou culpa). 2. Manifeste-se o exequente em (05) cinco dias, requerendo
o que de direito para o prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: RENATO NEGRÃO DA SILVA (OAB 184474/SP), RAUPH
APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP)
Processo 3002360-31.2013.8.26.0411/01 - Cumprimento de sentença - Manoel Marcos Lugan Me - Município de Irapuru Vistos etc. Defiro o pedido retro, cite-se o réu, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil, no silêncio ou concordância,
expeça-se competente ofício requisitório, nos termos das Resoluções em vigor (cópia do cálculo segue anexa). Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (EXEQUENTE: Recolher
diligência do oficial de justiça para citação do executado, no valor de R$63,75, bm como providenciar as devidas cópias) - ADV:
ANA CLAUDIA TOVANI PALONE (OAB 218678/SP), FLÁVIO JOSÉ DI STÉFANO FILHO (OAB 159304/SP)
Processo 3002872-14.2013.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria da Conceição
Ortega Moraes - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - Vistos. Diante da improcedência da ação e considerando que
o(a) autor(a) é beneficiário da assistência judicial gratuita, arquivem-se os autos com as devidas anotações. Int. - ADV: LEONE
LAFAIETE CARLIN (OAB 298060/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO ANTONIO MENEGATTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGINALDO CARNIATO LUIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0444/2015
Processo 0001113-95.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Seguro - Walter de França - Santander Seguros S.A.,
atualmente denominada Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. - “REQUERENTE: Retirar competente passe para
comparecimento na perícia agendada para a data de 12/02/2016, na cidade de São Paulo - SP.” - ADV: LUCIMEIRE FAGUNDES
DA SILVA (OAB 265385/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)
Processo 0001174-53.2015.8.26.0411 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Município
de Pacaembu - Adilson dos Santos - Vistos. 1. Processo em ordem e sem nulidades. 2. Concorrem as condições da ação e
os pressupostos processuais, sendo as partes legítimas e bem representadas nos autos. Existe o interesse de agir. Não há
preliminar a ser apreciada. Também não ocorre as hipóteses de julgamento antecipado. Declaro o feito, pois, saneado. 3. Fixo
como pontos controvertidos: eventual esbulho perpetrado pelo requerido, bem como eventual reintegração de posse. 4. Defiro
a produção de prova testemunhal, bem como a documental já existente nos autos. 5. Designo audiência de instrução, debates
e julgamento para o dia 24/02/2016 às 13:45h 6. Intime-se o(a) autor(a) Município de Pacaembu através do prefeito municipal,
Sr, Maciel do Carmo Colpas, endereço:José Galdino dos Santos, 967, Centro - CEP 17860-000, Pacaembu-SP. Intime-se o(a)
requerido(a) Adilson dos Santos, endereço: Rua Pará, 327 - CEP 17860-000, Pacaembu-SP oportunidade em que prestarão
depoimento pessoal . Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado e ou carta precatória, ficando, ainda, ciente de que
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Intime-se. Autor e requerido: recolher
diligência no valor de R$63,75 do oficial de justiça para intimação para depoimento pessoal. - ADV: MARIA DALVA SILVA DE SA
GUARATO (OAB 252118/SP), ALEX FERNANDO RAFAEL (OAB 214901/SP), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/
SP)
Processo 0001907-53.2014.8.26.0411 - Regulamentação de Visitas - Família - A.C.P. - L.A.B. - - M.A.S.B. - L.P.B. - Vistos.
Conforme se denota dos autos as partes formularam acordo com relação ao direito de visitas, que foi devidamente homologado
por sentença em 18/12/2014, ocorrendo trânsito em julgado na mesma data (fls. 257/258). Os autos se encontram devidamente
arquivados. Tendo em vista que as questões relacionadas aos presentes já foram devidamente sanadas pelo acordo entabulado
entre as partes, estando os autos inclusive arquivados, nada há mais para se discutir nos presentes, assim, INDEFIRO a
pretensão deduzida pela autora a fls. 269/271. Tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: JOSE MORTATI JUNIOR (OAB
127754/SP), VIVIANE MEROTTI DE CARVALHO (OAB 274756/SP), OSVALDO PESTANA (OAB 42404/SP), JAIME CANDIDO
DA ROCHA (OAB 129874/SP)
Processo 0003679-27.2009.8.26.0411/01 - Cumprimento de sentença - Gisele Gomes Jardim - Instituto Nacional do Seguro
Social Inss - Vistos. 1 - Trata-se de execução para recebimento das verbas devidas pelo Instituto-Réu (INSS). 2 - Tendo o
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requerido efetuado o pagamento integral do débito. 3 - Ante o exposto, julgo extinta a execução promovida pelo(a) autor(a)
em face do Instituto-Réu (INSS), com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo a obrigação pelo
pagamento. 4 - Expeça-se, de imediato, os respectivos alvarás. 5 - Após, arquivem-se os autos com as devidas anotações.
P.R.I.C Pacaembu, 09 de dezembro de 2015. (Obs.: o(s) alvará(s) está(ão) disponível(is) no ambiente SAJ para impressão,
sendo que o(s) levantamento(s) deve(m) ser comprovado(s) nos autos). - ADV: ADRIANO MASSAQUI KASHIURA (OAB 163406/
SP)
Processo 0003981-22.2010.8.26.0411 (411.01.2010.003981) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução - Andre Luis Berlanga Mugnai - Paulo Rivair Moreno Sanches - Vistos. Petição de fls. 276 parte final:
O pedido para substituição de bem dado em garantia deve ser formulado onde houve a determinação para o bloqueio do
bem, assim fica indeferido o pedido. Cumpra a serventia a parte final do despacho de fls. 273. Intime-se. - ADV: CRISTIANO
PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP), SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP)
Processo 1000071-91.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Seguro - Reinaldo Bueno - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT SA - “AUTOR: Retirar competente guia de levantamento judicial expedida” - ADV: DARCIO JOSE
DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ARTHUR VIEIRA (OAB 260088/SP)
Processo 1000487-59.2015.8.26.0411 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.A.B. - Vistos. Defiro ao requerente,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, anote-se. Conforme se verifica das alegações apresentadas, ao menos “a priori”,
não há como se formar um quadro favorável às pretensões do autor, não havendo como antecipar a tutela sem antes ouvir a
parte contrária. Posto isso, por não vislumbrar prova inequívoca do alegado INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida.
Designo audiência de conciliação para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 15:00 horas. Citem-se as requeridas, consignando-se
que o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, contar-se-á da data desta audiência, bem como que, não havendo conciliação
e não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (CPC, arts. 285 e 319).
Consigne-se ainda, que deverá comparecer à audiência acompanhado de Advogado constituído ou indicado pela assistência
judiciária. Intime-se o(a) autor(a), cientificando-se seu patrono e o Ministério Público da audiência designada, se necessário. A
seguir, ao Setor de Conciliação. Intime-se. - ADV: ANA CAROLINA GONÇALVES VALENÇA (OAB 225169/SP)
Processo 1000491-96.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Kaliane Maria
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Os documentos juntados aos autos, corroborados pela certidão
do Oficial de Justiça de fls. 31, comprovam ao menos em sede de cognição sumária que a autora se encontra incapacitada para
o trabalho, apresentando problemas de saúde e não possui renda familiar, preenchendo assim os requisitos para a concessão
do benefício. Além do mais, no caso em análise cuida de concessão de prestação mensal, a qual pode ser interrompida ou
cancelada a qualquer tempo em se verificando o desatendimento dos pressupostos estabelecidos na legislação pertinente,
verifica-se que o dano possível ao INSS é proporcionalmente inferior ao imposto àquele que carece do benefício previdenciário.
Presentes, pois, os requisitos e por vislumbrar prova inequívoca do alegado DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida,
para que seja implantado o benefício de prestação continuada amparo social a autora. Oficie-se ao requerido para a imediata
implantação do referido benefício. Cite-se o réu para os termos da ação, com as advertências de praxe. Defiro a autora os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anote-se. Intime-se. - ADV: MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO (OAB 252118/
SP)
Processo 1000604-50.2015.8.26.0411 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Paulo José da Silva
Gomes - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA - Vistos. Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Anote-se. Alega a parte autora que é diagnosticado com transtorno Esquizofrênico de natureza grave e, para tanto,
necessita do medicamento Aripiprazol 30 mg, comprimido, conforme prescrito por vários profissionais em receituário. Esclarece
que necessita e faz uso de um comprido por dia, porém, nem possui condições para aquisição, tendo, então, solicitado ao
Município de Flora Rica, tendo em vista tratar-se de remédio de alto custo. Afirma que recebia o medicamento regularmente da
municipalidade, porém, neste mês, a requerida deixou de fazê-lo e, diante da inércia, o autor fez requerimento, que foi negado.
protocolou pedido Pois bem. O laudo de avaliação psiquiátrica de fls. 13, demonstra a gravidade da doença. Ressalto que tal
fato impossibilita inclusive o autor de exercer atividade laboral por tempo indeterminado, conforme atestado as fls. 15. Assim,
deixo consignado que a necessidade do mesmo, especificamente, encontra-se estampada as fls. 14, onde se observa que a
medicação foi alterada devido ao intenso efeito colateral. Diante desse quadro, o pedido liminar deve ser deferido. Ao menos em
cognição sumária, verifica-se que a parte autora demonstrou documentalmente a necessidade do tratamento referido na petição
inicial. Assim, resta claro que a parte autora enfrenta grave risco sem o mencionado tratamento. Em princípio ao menos, o
direito da parte autora encontra fundamento no direito à vida constitucionalmente garantido como direito fundamental pelo artigo
5o. O artigo 6o, por sua vez, protege o direito à saúde, enquanto que o artigo 196 estabelece que a proteção à saúde é direito de
todos e dever do Estado. Ainda, o artigo 198, II, da Constituição Federal, dispõe que o atendimento dos serviços de saúde deve
ser integral e o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o custeio do SUS se dará com recursos dos Municípios, Estados e
União. No mesmo sentido dispõem os artigo 219 e 223 da Constituição Estadual. Este último, em seu inciso V, deixa claro que
compete ao Sistema Único de Saúde a distribuição de medicamentos. A Lei Federal 8.080/90, por sua vez, regulamenta o tema.
O artigo 6o, I, “d” da referida lei dispõe que o SUS deve fornecer assistência farmacêutica. Presentes, portanto, os requisitos
para a concessão da liminar. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar o fornecimento pelo requerido,
do medicamento indicado na inicial a parte autora, ou seja, ARIPIPRAZOL, 30 MG, conforme era fornecido anteriormente,
durante todo tratamento, mediante a apresentação de receita, haja vista tratar-se de medicação controlada. O fornecimento
deve ser imediato de modo que não haja interrupção no tratamento, sob a pena de desobediência. Intime-se o requerido para
cumprimento imediato da presente decisão. Ciência ao M.P. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Pacaembu,
17 de dezembro de 2015. - ADV: DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA BUSTAMONTE (OAB 339033/SP)

PALMEIRA D´OESTE
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR TREVIZAN COVE
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZI DARLEY MEDRADO NUNES TREVIZOL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2016
Processo 0001473-21.2015.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - LENIR MEDINA OLANDI Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ciência ao (à) autor(a) de que deverá comparecer perante o Consultório do DR.
DANILO PEDROSO SCAPIN, localizado na Avenida Aleixo Pigari, 744, centro, na cidade de Urânia - SP (ao lado da Associação
Comercial), no dia 23/01/2016, às 10:30 HORAS, munido(a) de documentos pessoais, exames médicos, laudos, atestados e
receitas médicas referentes à patologia, a fim de ser submetido(a) à perícia médica. - ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R
GOMES (OAB 111577/SP), GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA (OAB 305028/SP)
Processo 0002014-25.2013.8.26.0414 (041.42.0130.002014) - Interdição - Tutela e Curatela - S.P.S.C. - J.P.S. - Trata-se de
ação de INTERDIÇÃO que S. P. DE S. C. move em face de J. P. DE S.. Aduz que a demandada é portadora de doença mental e
que esta enfermidade a torna incapaz para os atos da vida civil. Postulou a procedência da demanda para decretar a interdição
da requerida, nomeando a autora, sua irmã, como curadora. Juntou documentos de fls. 04/09. Foi nomeado curador especial a
requerida que ofereceu contestação por negativa geral (fls. 25/27). A requerida foi citada (fls. 24vº). Audiência de interrogatório
a fls. 88. Manifestaram o patrono da parte autora (94) e o curador especial (fls. 96). O Ministério Público requereu a procedência
do pedido (fls. 89). É o relatório. Fundamento e Decido. O pedido é procedente em face do conjunto probatório constante
dos autos. Em audiência para interrogatório da interditanda Joana Pereira de Souza foi verificado pelo Magistrado, e também
pelos presentes, que a requerida apresenta incapacidade absoluta, sendo dispensado interrogatório da requerida na ocasião
da audiência. A interdição é uma necessidade diante da falta de discernimento da pessoa absolutamente incapaz, fazendo-se
necessária para tutela de seus interesses. Assim, comprovada a incapacidade da requerida para exercer os atos da vida civil,
de rigor a procedência da presente ação para decretar sua interdição, nomeando-lhe curadora responsável por zelar pelos seus
interesses. Quanto ao pedido feito a fls. 94, deixo de acolher tal pedido, vez que se trata de pedido totalmente estranho ao objeto
da presente demanda, uma vez que se trata de ação cível que poderá repercutir em outras esferas, porém estranho à matéria
que se discute até então. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto a interdição de J. P. DE S., nomeandolhe curadora definitiva na pessoa de sua irmã S. P. DE S. C., por compromisso legal, dispensada a obrigação de especializar
hipoteca. Oportunamente, expeça-se mandado, edital e demais instrumentos necessários. P.R.I. - ADV: VALDOMIRO ROSSI
(OAB 118536/SP), LUIZ FERNANDO MINGATI (OAB 230283/SP)
Processo 1000641-68.2015.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.L.T. - Fls. 39/43: Recebo
como emenda à inicial. Anote-se. Havendo possibilidade de acordo, remetam-se os autos ao Setor de Mediação/Conciliação para
agendamento de audiência, intimando-se o(a) autor(a) e citando-se o(a) réu (ré) para os termos da presente ação, advertindoo(a) de que o prazo para contestação, caso não haja conciliação, começará a fluir a partir da audiência supra mencionada. Por
ora, fixo alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo, mensalmente, devidos a partir da citação, nos termos do
artigo 4º, da Lei nº. 5.478/68. - ADV: SÉRGIO LUÍS MASCHIO (OAB 356550/SP)
Processo 1000641-68.2015.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.L.T. - J.M.P. - Ciência
à autora de que a audiência de tentativa de conciliação foi designada para o dia 16/02/16, às 09:00 horas. Deve, a autora,
providenciar o recolhimento da diligência necessária para o cumprimento do mandado de citação e intimação do requerido,
informando, ainda, nos autos, se a autora comparecerá à audiência independentemente de intimação, ou se pretende que sua
intimação seja também efetuada por intermédio de Oficial de Justiça, hipótese em que deverá providenciar o recolhimento de
mais uma diligência. - ADV: SÉRGIO LUÍS MASCHIO (OAB 356550/SP)

PALMITAL
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PALMITAL EM 11/01/2016
PROCESSO :0000065-55.2016.8.26.0415
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D.A.S.
RECLAMADA : M.B.C.A.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000015-12.2016.8.26.0415
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Maria Helena Beloto Franco
ADVOGADO : 263436/SP - Karen Beloto Franco
VARA:2ª VARA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PALMITAL EM 11/01/2016
PROCESSO

:0000033-50.2016.8.26.0415
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CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP
: 00/2016 - Palmital
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000036-92.2016.8.26.0580
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 15/2016 - Palmital
AUTOR
: J.P.
RÉ : P.B.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000044-69.2016.8.26.0580
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 16/2016 - Palmital
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.V.A.G.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000039-47.2016.8.26.0580
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 20/2016 - Palmital
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: V.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000033-40.2016.8.26.0580
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 12/2016 - Palmital
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000066-40.2016.8.26.0415
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : L.C.A.
VARA:2ª VARA

PARAIBUNA
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO FLÁVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAQUELINE DE ALVARENGA CABRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0000009-95.2016.8.26.0617 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - J.P. - J.C.M.D. e outro - Ciência da nomeação
para defesa do corréu Felipe Cauê Cassiano da Costa Fernandes nos autos. - ADV: DONIZETE APARECIDO ALVES (OAB
205592/SP)
Processo 0000865-45.2014.8.26.0418 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- JAIR RIBEIRO e outros - Drs. Defensores, imprimir certidões de honorários advocatícios através do sistema SAJ. - ADV:
NAYARA CARVALHO DA SILVA (OAB 178913/SP), DONIZETE APARECIDO ALVES (OAB 205592/SP), TALES ULISSES
BATISTA VITORIO (OAB 280640/SP)

PAULO DE FARIA
Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JUIZ(A) DE DIREITO ZURICH OLIVA COSTA NETTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁTIMA ROSELI NUNES MOREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0567/2015
Processo 0000017-85.2015.8.26.0430 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas - J.P. - R.B.S.
e outro - Vistos. 1.-Expeça-se a certidão de honorários do advogado dativo do réu Rodrigo. 2.-Após, remeta-se os autos ao
Tribunal de Justiça de São Paulo. 3.-Int.Proceda-se. - ADV: WAGNER BRAZ BORGES DA SILVA (OAB 278156/SP)
Processo 0000117-79.2011.8.26.0430 (430.01.2011.000117) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Justiça Pública - Jose Paulo de Andrade - Vistos. 1.-Antes de encaminhar à Procuradoria do Estado, intime-se o réu para que
efetue o pagamento do restante da pena de multa em 10 dias. 2.-Int.Proceda-se. - ADV: WAGNER BRAZ BORGES DA SILVA
(OAB 278156/SP)
Processo 0000347-82.2015.8.26.0430 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - C.M.B. - - A.S.M.B. - - P.O.
- - V.D.P. - - I.C.M. - Acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público, em suas alegações finais, converto io julgamento emn
diligencia para que a serventia providencie a juntada aos autos das certidões de objeto e pé dos feitos constantes da FA, dos
réus Alex e Valdomiro.Int.Proceda-se. - ADV: ANTONIO GERALDO PAGOTO (OAB 31230/SP), SIDNEY SEIDY TAKAHASHI
(OAB 242924/SP), ANTONIO ROBERTO PEREIRA (OAB 119913/SP)
Processo 0001274-19.2013.8.26.0430 (043.02.0130.001274) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a vida
- J.P. - M.F.S. - - W.A.S. - L.A.S. - Vistos. 1.-Manifeste-se as defesas em 05 dias, nos termos do art.384,§2º do C.P.Penal. 2.-Int.
Proceda-se. - ADV: ANTONIO GERALDO PAGOTO (OAB 31230/SP), ADRIANO JOSE DA SILVA PADUA (OAB 107222/SP)
Processo 0001499-05.2014.8.26.0430 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Satisfação de lascívia mediante presença
de criança ou adolescente - J.P. - J.C. - Manifeste-se a defesa em 05 dias, sobre o laudo pericial , no expediente de insanidade
mental. - ADV: DEUZUITA DA COSTA OLIVEIRA PÁDUA (OAB 256494/SP)
Processo 0002321-91.2014.8.26.0430 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato - J.P. - D.F.O. - Vistos. 1.-Homologo
o cálculo de folhas 3. 2.-Aguarde-se o cumprimento do benefício. 3.-Int.Proceda-se. - ADV: DIOGO MENDONÇA OLIVEIRA
(OAB 342674/SP)
Processo 0002546-77.2015.8.26.0430 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Injúria - R.M.R. - - H.T.R. - L.N.A.G. - A
audiencia para inquirir a testemunha de defesa Dariana Soraia Peixoato esta designada para o dia 27/01/2016, as 15,20 horas,
na 2ª vara criminal da comarca de Tanabi-sp, na carta precatória crime n. 3250-20.2015. - ADV: ADRIANO JOSE DA SILVA
PADUA (OAB 107222/SP), MARLON JOSE BERNARDES PEREIRA (OAB 223488/SP)
Processo 0002561-85.2011.8.26.0430 (430.01.2011.002561) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - J.P.
- B.G.F. - A audiencia para inquiri a testemunha de acusação Aguinaldo Luiz de Souza, foi designada para o dia 15/08/2017, as
14,00 horas, na Vara Criminal da comarca de Uberaba, na carta precatoria crime n. 70115034504 - ADV: ANTONIO BERTON
(OAB 40780/SP)
Processo 0003228-37.2012.8.26.0430 (430.01.2012.003228) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Justiça Pública - Denis Tadeu de Jesus - Vistos. 1.-Remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça
de São Paulo. 2.-Int.Proceda-se. - ADV: PAULO ALCEU DE PAULA RODRIGUES (OAB 231472/SP)
Processo 0003348-51.2010.8.26.0430 (430.01.2010.003348) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra o Meio
Ambiente e o Patrimônio Genético - Justiça Pública - Sebastião Edson Savegnago - Vistos. 1.-Em continuação, designo a
audiência de instrução debates e julgamento para o dia 08 de março de 2016, as 09,45 horas. 2.-Int.Proceda-se. - ADV: BRUNO
TADASI HATANO (OAB 287807/SP), MARIA CLAUDIA DE SEIXAS (OAB 88552/SP)
Processo 0003482-44.2011.8.26.0430 (430.01.2011.003482) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - J.P.
- M.S. - Vistos. 1.-Recebo o recurso de apelação da defesa(fls.190). 2.-Vistas para apresentar razões de apelação. 3.-Int.
Proceda-se. - ADV: ALAN DUARTE PAZ (OAB 299552/SP)
Processo 0003598-16.2012.8.26.0430 (430.01.2012.003598) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Justiça Pública - Elias Tiago de Souza Viana - Vistos. 1.-Relacione-se os objetos apreendidos às folhas 215,
para destruição. 2.-Após, aguarde-se o item 1 da decisão de folhas 231. 3.-Int.Proceda-se. - ADV: ROSANGELA BAPTISTA
(OAB 83199/SP)
Processo 0004029-84.2011.8.26.0430 (430.01.2011.004029) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados
por Particular Contra a Administração em Geral - Justiça Pública - Sergio do Nascimento Rodrigues - - Rogério Luiz de Sousa
Mendes - - Carlos Alberto de Carvalho - - Valdecir dos Santos Henrique - ANDIARA TONELLO - Vistos. 1.-Expeça-se os
mandado de prisão em desfavor dos réus Rogério e Valdecir. 2.-Após, encaminhem-se as guias definitivas para as VECs de
origem. 3.-Expeça-se as certidão de honorários do advogados dos réus acima. 4.-Aguarde-se o decurso do prazo do edital de
folhas 638. 5.-Int.Proceda-se. - ADV: MARIANA MARTINS FERREIRA DE PAULA COSTA (OAB 288820/SP), DANIEL EDUARDO
APARECIDO SILVEIRA DE OLIVEIRA (OAB 269180/SP), PAULO ALCEU DE PAULA RODRIGUES (OAB 231472/SP), SERGIO
JUSTO (OAB 156956/SP), ANTONIO ROBERTO PEREIRA (OAB 119913/SP)
Processo 0004702-38.2015.8.26.0430 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido
de Drogas - J.P. - W.F.S.B. - S. - Vistos. 1.-A defesa por si só não afasta a acusação, porquanto exista justa causas para o
prosseguimento. A alegação da defesa são matérias de fato que deverão ser objetos de provas.Mantenho o despacho de
recebimento da denúncia. 2.-Designo a audiência de instrução debates e julgamento para o dia 15 de março de 2016, as 11h15.
Proceda-se Intimem-se. - ADV: GUSTAVO SOUZA RODRIGUES CIRILO (OAB 260515/SP)
Processo 0004752-06.2011.8.26.0430 (430.01.2011.004752) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Justiça Pública - Sebastião Pereira de Lima - - Lucas dos Santos - - Victor Fabricio Justino Pereira e outros 1.-Fls.390.Atenda-se com urgência. 2.-Int.Proceda-se. - ADV: ADELFO VOLPE (OAB 21925/SP), QUEMER QUEID HUAIXAN
(OAB 288400/SP)
Processo 0006418-37.2014.8.26.0430 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - J.P. - D.A.L. - N.R.M. - A audiencia
para inquirir as testemunhas de defesas e uma de acusação esta designada para o dia 23/02/2016, as 13,40 horas, na carta
precatória crime n.2747-05, na comarca de Cardoso-sp. - ADV: GESUS GRECCO (OAB 78391/SP), ADEMIR LUCAS JUNIOR
(OAB 233835/SP)
Processo 0007170-72.2015.8.26.0430 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 1000222-05.2003.8.26.0462 - JUIZO
DE DIREITO DA 2ª VARA DE MAIRIPORA) - Justiça Pública - REGINALDO WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA - Vistos. 1.Designo a audiência de interrogatório para o dia 02 de março de 2016, as 09,15 horas, comunicando-se o Juízo deprecante.
2.-Int.Proceda-se. - ADV: ARLINDO APARECIDO RUBIO (OAB 25705/SP)
Processo 0007283-26.2015.8.26.0430 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 8314-69.2010.8.26.0038 - VARA
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CRIMINAL) - Justiça Pública - DINO REIS MARTIONS GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistos. 1.-Designo a audiência de
interrogatório para o dia 24 de fevereiro de 2016, as 09,15 horas, comunicando-se o Juízo deprecante. 2.-Int.Proceda-se. - ADV:
MARIA APARECIDA FIN (OAB 108179/SP)
Processo 3000974-06.2013.8.26.0430 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes da Lei de licitações - J.P. - M.V.S. - A.S.S. - Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver
os réus MAURÍLIO VIANA DA SILVA, RG nº 9.212.044 e ADRIANA SOUZA SANCHEZ, RG 13.842.214, das imputações que lhes
foram feitas na denúncia, com fundamento no art. 386, III, do CPP. P.R.I.C. - ADV: JOSE MACEDO (OAB 19432/SP), DANIEL
PAULO FONSECA (OAB 187483/SP)

PEDERNEIRAS
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2016
Processo 0000608-49.2012.8.26.0431 (431.01.2012.000608) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Marta Regina Cronca
de Lima - Humberto Augusto Ragghianti - Ciência às partes sobre audiência de oitiva das testemunhas Jefferson de Castro
Ribeiro, Sirlei Maria Casarini Rodrigues e Luciana Passin Vicari designada para o dia 24.02.2016 às 14:40hrs na Comarca de
Bauru/SP - ADV: OLAVO PELEGRINA JUNIOR (OAB 107276/SP), RICARDO TADEU BAPTISTA (OAB 107279/SP), MAURO
CASALATE JUNIOR (OAB 109333/SP)
Processo 0000869-29.2003.8.26.0431 (431.01.2003.000869) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência - Industria e Comercio Rijor Ltda - Industria e Comercio Rijor
Ltda - Nelson Gonçalves Pereira - Akzo Nobel Ltda e outros - Credores - Lauro de Goés Maciel Júnior - Juntada a petição
diversa - Tipo: Ofício em Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Número: 80066 - Protocolo: FPDR15000392689 Ciência às partes sobre ofício do Detran - ADV: VANESSA SOARES BORZANI
(OAB 155512/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JULIO CESAR FIORINO VICENTE (OAB 132714/SP),
ADRIANO PUCINELLI (OAB 132731/SP), CELSO SOUZA (OAB 150111/SP), CHRISTIAN ALBERTO H CARDOSO DE ALMEIDA
(OAB 119752/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), ANTONIO CARLOS SERRÃO DA SILVA (OAB
171067/SP), ALEXANDRE BASSI LOFRANO (OAB 176435/SP), AUGUSTO DORADO BROVEGLIO FILHO (OAB 192050/SP),
ANDIARA BRITO COSTA (OAB 195683/SP), WELLINGTON JOSÉ DE MELO VIEIRA (OAB 197278/SP), LAURO DE GOES
MACIEL JÚNIOR (OAB 209644/SP), ELION PONTECHELLE JUNIOR (OAB 65642/SP)
Processo 0000902-96.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - JOÃO ANTONIO DAMASCENO Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Aguardando manifestação do Patrono quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça “
dirigi-me ao endereço fornecido, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR o requerente, JOÃO ANTONIO DAMASCENO, em virtude
de não o haver encontrado, vez que o mesmo não reside mais no local, sendo que a atual moradora do imóvel, Sra. Engrid,
desconhece seu atual endereço. Ante o exposto, devolvo o presente mandado para os fins de direito.” - ADV: EVA TERESINHA
SANCHES (OAB 107813/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP)
Processo 0001004-21.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.A.P. - T.H.S.P. - - M.L.S.P.
- Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em Procedimento Ordinário - Número: 80004 - Protocolo: FPDR15000391669 designado o dia 05 de fevereiro de 2016 às 13:00 horas, na Sala de Coleta do Hospital Estadual de Bauru, bloco 2 térreo, na
Av. Luis Edmundo C. Coube, 1-100, Núcleo Geisel, em Bauru-SP, para realização da coleta para futura perícia de investigação
de paternidade, munidos de documento de identificação ORIGINAL COM FOTO ou certidão de nascimento ( válida apenas para
menores de 18 anos), sem os quais a perícia não será realizada. Comparecimento simultâneo da mãe, suposto e pais e todos
os envolvidos. Na hipótese de qualquer uma das partes ser absolutamente incapaz, deverá estar representada ou assistida na
forma da Lei, apresentando documento comprobatório de sua condição. A perícia não será realizada, casos os requisitos acima
não sejam cumpridos em sua totalidade. Não é necessário jejum. Os periciandos não deverão suspender a medicação de uso
habitual e com 30(trinta) minutos de antecedência. - ADV: OLAVO POMPICIO MATURANA (OAB 198556/SP), ALINE SOARES
GOMES FANTIN (OAB 169813/SP)
Processo 0001259-52.2010.8.26.0431 (431.01.2010.001259) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.S.V. e outros - G.A.V.
- Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em Execução de Alimentos - Número: 80018 - Protocolo: FPDR15000393136 Ciência
às partes sobre ofício da Caixa Econômica Federal - ADV: JAIRO EDUARDO MURARI (OAB 184711/SP), FABIANA ROSA
BRUMATI VIEIRA (OAB 224908/SP)
Processo 0001822-75.2012.8.26.0431/01 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51) - Cleuza Pereira - Instituto Nacional
do Seguro Social Inss - Aguardando manifestação do Patrono do Requerente quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça “dirigime ao endereço fornecido, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR a requerente, CLEUZA PEREIRA, em virtude de não a haver
encontrado, vez que a mesma não reside mais no local, sendo que a atual moradora do imóvel, Sra. Natália, informou encontrarse residindo ali há quatro meses, bem como de que há rumores de que a requerente em questão mudou-se para a cidade de
Barra Bonita/SP, em endereço desconhecido. Ante o exposto, devolvo o presente mandado para os fins de direito.” - ADV:
MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), FABIANE RUIZ MAGALHAES DE ANDRADE NASCIMENTO
(OAB 151898/SP), CHRISTIANO BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE (OAB 199786/SP), SAMUEL VAZ NASCIMENTO (OAB
214886/SP)
Processo 0001978-63.2012.8.26.0431 (431.01.2012.001978) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo /
Atualização - E.L.S. - Aguardando manifestação do Patrono do exequente quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça “dirigi-me
ao endereço fornecido, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR o exequente ELIAS LIMA DE SOUZA, representado por sua genitora,
Ducilene Moreira de Lima, em virtude de haver sido informada pelo morador do local, Sr. Rogério, ex-companheiro de “Ducilene,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

781

de que ambos encontram-se residindo na cidade de Pederneiras/SP, cujo endereço não soube precisar. Ante o exposto, devolvo
o presente mandado para os fins de direito. “ - ADV: RODRIGO BRANDÃO RODRIGUES (OAB 240674/SP)
Processo 0002208-03.2015.8.26.0431 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Y.G.C.R. - J.M.R. Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em Execução de Alimentos - Número: 80003 - Protocolo: FPDR15000393150 Ciência às
partes sobre ofício da Caixa Econômica Federal - ADV: RODRIGO RAZUK (OAB 180275/SP), GISELE CRISTINA BERGAMASCO
SOARES (OAB 283041/SP)
Processo 0002466-47.2014.8.26.0431 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Distribuidora de Bebidas Fernandes
Ltda - Patricia Marrega Amaral Correa Me - Intimação da executada, na pessoa de sua procuradora, de que foram bloqueados
junto ao Bacen e transferidos como depósito judicial os seguintes valores R$241,13, R$70,94, R$0,18, R$29,56 - advertindo-a
de que terá o prazo de 15( quinze) dias para querendo, apresentar impugnação - ADV: ELISANGELA SILVERIO OGUSKO (OAB
230334/SP), JOSE LUIZ MARQUES (OAB 58435/SP)
Processo 0002518-14.2012.8.26.0431 (431.01.2012.002518) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado
Schiavon de Pederneiras Ltda - Aguardando manifestação do Requerente quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça “dirigi-me
até na Av. Alberto Clementino Moreira, O-781, Pederneiras/SP, por várias vezes em dias e horários distintos, e aí sendo, DEIXEI
DE PENHORAR o bem indicado (veículo, marca Fiat, Uno Mille, placa DTU-9268), haja vista, não tê-lo encontrado. Destarte,
devolvo o presente mandado, a fim de, que, haja o regular andamento do feito” - ADV: RAFAEL HENRIQUE AVANTE ROZANTE
(OAB 238278/SP)
Processo 0002748-27.2010.8.26.0431 (431.01.2010.002748) - Execução de Alimentos - Alimentos - S.R.V.C.R. e outro Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em Execução de Alimentos - Número: 80020 - Protocolo: FPDR15000392536 Ciência
às partes sobre ofício do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal - ADV: DANIELLI COQUE SIMÕES SANTOS (OAB
277626/SP)
Processo 0002942-51.2015.8.26.0431 - Procedimento Sumário - Seguro - Diego Vinicius de Lima - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em Procedimento Sumário - Número: 80005 Protocolo: FPDR15000392529 Ciência às partes sobre ofício do Banco do Brasil S/A - ADV: IZABEL CRISTINA GHISELLI
RIBEIRO (OAB 307013/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 0004303-40.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Rosa Maria dos Santos - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Aguardando manifestação do Procurador do Requerente quanto a certidão do Sr. Oficial de
Justiça “dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR a requerente ROSA MARIA DOS SANTOS, tendo em
vista que não reside mais no endereço indicado, onde reside atualmente a Sra. Elizete Francisco, que desconhece a requerente”
- ADV: ALINE SOARES GOMES FANTIN (OAB 169813/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP),
GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)
Processo 0005503-48.2015.8.26.0431 (processo principal 3004344-87.2013.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença
- Guarda - D.A.L. - I.A.L. - Juntada a petição diversa - Tipo: Ofício em Cumprimento Provisório de Sentença em Procedimento
Ordinário - Número: 80022 - Protocolo: FPDR15000391523 Ciência às partes sobre ofício do Conselho Tutelar de Pederneiras/
SP - ADV: FERNANDA FERRAZ DE CAMARGO ZANOTTO (OAB 275677/SP), ADEMAR CAFEO (OAB 239404/SP)
Processo 0006301-43.2014.8.26.0431 - Interdição - Tutela e Curatela - R.A.P. - I.O.J. - Aguardando manifestação do
requerente quanto a contestação por negativa geral apresentada pelo requerido. - ADV: LARA SOARES DE OLIVEIRA MORAES
(OAB 175174/SP), JAIRO EDUARDO MURARI (OAB 184711/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2016
Processo 1000454-09.2015.8.26.0431 - Imissão na Posse - Imissão - Juracir Colaciti Gonçalves e outro - Gilmar Aparecido
Martins - Vistos 1-Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, sob
pena de indeferimento. 2-Int-se. - ADV: FRANCILIANO BACCAR (OAB 169931/SP), EVANDRO APARECIDO MARTINS (OAB
264350/SP)
Processo 1000690-58.2015.8.26.0431 - Monitória - Nota de Crédito Comercial - Rede Recapex Pneus Ltda - Fls. 48: Defiro.
Int-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)
Processo 1001002-34.2015.8.26.0431 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Ilda de Almeida Pires - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, justificando a pertinência de cada uma
delas, sobre pena de indeferimento. Int. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), JOSE ANTONIO
BIANCOFIORE (OAB 68336/SP)
Processo 1001169-50.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Josué Moura da Silva - ABRIGO
SÃO LOURENÇO - Fls. 134/135: Cientifique a Requerida quanto a recusa da proposta de acordo formulada à fls. 124/125. Após,
concertados os autos, voltem conclusos para a prolação da sentença. Int-se. - ADV: GUSTAVO DE LIMA CAMBAUVA (OAB
231383/SP), LUIZ FREIRE FILHO (OAB 67259/SP), PAULO WAGNER BATTOCHIO POLONIO (OAB 96851/SP)
Processo 1001290-79.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Seguro - Maria Ines Manoel - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos 1-Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência
de cada uma delas, sob pena de indeferimento. 2-Int-se. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), RENATO
TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 1001315-92.2015.8.26.0431 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
- Maria Isabel Fortunato e outros - Direta Aviação Agrícola Ltda - Vistos 1-Especifiquem as partes as provas que pretendem
produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, sob pena de indeferimento. 2-Int-se. - ADV: EVANDRO DEMETRIO (OAB
137172/SP), RODRIGO RAZUK (OAB 180275/SP), OLAVO POMPICIO MATURANA (OAB 198556/SP)
Processo 1001353-07.2015.8.26.0431 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Anderson Gomes Rezende - 1- Busca o autor a
concessão de autorização, por meio de alvará, para outorga de escritura pública de imóvel localizado no Conjunto Urbanístico e
Residencial Vale do Igapó V, empreendimento este gravado com cláusula de indisponibilidade, determinada nos autos da Ação
Civil Pública em trâmite na 2ª Vara Local. 2-Considerando que o cancelamento da cláusula de indisponibilidade somente pode
ser apreciado pelo juízo que determinou tal gravame, deve o pedido ser remetido à 2ª Vara local, por onde tramita a Ação Civil
Pública envolvendo o empreendimento. 3-Dessa forma, remetam-se os autos à 2ª Vara Local, com as nossas homenagens. 4Anote-se. - ADV: FÁBIO PONCE DO AMARAL (OAB 169199/SP)
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Processo 1001451-89.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Paulo Sergio Delfino
- 1-Recebo o recurso de apelação de fls. 38/43 interposto pelo pelo autor, nos efeitos legais. 2-Apresentadas as contrarrazões,
subam os autos ao Egrégio Tribunal competente, com as homenagens deste Juízo aos seus ilustres integrantes. 3-Int-se. - ADV:
LUÍS EDUARDO BORGES DA SILVA (OAB 288477/SP)
Processo 1001680-49.2015.8.26.0431 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Roberto
Fadine - 1-Em cumprimento ao Julgado e, em consonância com as disposições do art. 475-J, do CPC e alterações da Lei
11.232/05, INTIME-SE o(a) devedor(a), pessoalmente, para pagamento do valor apurado na conta de liquidação, igual a R$
24.753,38 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), advertindo-o de que o não pagamento
no prazo de 15 (quinze) dias importará no acréscimo de multa de 10%. 2-No silêncio, por economia processual, indique o
Exequente bens sobre os quais poderá recair a penhora. 3-Defiro o recolhimento das custas ao final (art. 4º, inciso III e § 1º
da Lei 11.608/2003. 4-Em caso de cumprimento, fixo a verba honorário em 10% do valor da condenação. 5-Intime-se. - ADV:
SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)
Processo 1001682-19.2015.8.26.0431 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Wilson
Sipione - 1-Em cumprimento ao Julgado e, em consonância com as disposições do art. 475-J, do CPC e alterações da Lei
11.232/05, INTIME-SE o(a) devedor(a), pessoalmente, para pagamento do valor apurado na conta de liquidação, igual a R$
39.993,48 (trinta e nove mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), advertindo-o de que o não pagamento
no prazo de 15 (quinze) dias importará no acréscimo de multa de 10%. 2-No silêncio, por economia processual, indique o
Exequente bens sobre os quais poderá recair a penhora. 3-Defiro o recolhimento das custas ao final (art. 4º, inciso III e § 1º
da Lei 11.608/2003. 4-Em caso de cumprimento, fixo a verba honorário em 10% do valor da condenação. 5-Intime-se. - ADV:
SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)
Processo 1001710-84.2015.8.26.0431 - Despejo por Falta de Pagamento - Despejo por Denúncia Vazia - Francisco de
Assis Arantes - Não obstante o autor tenha juntado aos autos declaração de hipossuficiência (fl. 5), teve ele condições de
contratar advogado particular, deixando assim de utilizar a assistência judiciária gratuita oferecida pelo Estado, circunstância
que induz a conclusão de que não se enquadra na condição de pobreza prevista em lei para fins de isenção das despesas
processuais. Desta feita, determino a vinda aos autos de cópia de sua última declaração de renda, para melhor exame do
pedido de gratuidade. Anoto, por oportuno, que o sigilo fiscal será mantido em relação a terceiros. Optando por não apresentar o
documento acima indicado, recolha as custas devidas, em 10 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MAURO CASALATE
JUNIOR (OAB 109333/SP)
Processo 1001722-98.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Compromisso - Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - Vistos.
Cite-se o(a) requerido(a) para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
resposta. Intime-se. - ADV: WENDELL DAHER DAIBES (OAB 301789/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2016
Processo 1000505-20.2015.8.26.0431 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Juliana Leandro de Melo
Cruz - Fls. 40: observe-se e anote-se. Alvará expedido às fls. 46, aguardando retirada pela autora. Fls. 42: defiro a justiça
gratuita. Arquivem-se os autos. Int.-se. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP), TOMÁS ÉDSON PAULINO (OAB
178824/SP)
Processo 1000669-82.2015.8.26.0431 - Inventário - Inventário e Partilha - Claudia Silvia Della Coletta - Antonia Lourdes
Dela Coleta - - Araci Maria Della Coletta Herst - - Greyce Porreca Dela Coleta - - Daniela Porreca Dela Coleta e outros - Ciência
às partes sobre ofício recebido do INSS - fls. 129/135. - ADV: PAULO SERGIO HEBLING (OAB 67156/SP), VALERIA MARIA
SANT ANNA (OAB 77303/SP), FILIPE HEBLING (OAB 263406/SP)
Processo 1001233-61.2015.8.26.0431 - Inventário - Inventário e Partilha - Alecio Ferrari - Vistos 1. Fls. 52: regularize a
inventariante no prazo de 5 dias, conforme já determinado às fls 38, item 3. 2. Providencie a inventariante o procedimento
administrativo. 3. Aguarde-se a decorrência do prazo para impugnação (fls. 49/50). Int.-se. - ADV: BRUNA FERREIRA BRANDO
(OAB 355836/SP)
Processo 1001420-69.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.C.A. - V.D.D. - Fls. 23/24:
defiro a gratuidade de justiça ao requerido e nomeio seu patrono o advogado indicado. Contestação sem preliminares. Feito em
ordem pelo que fica saneado. Defiro a perícia. Oficie-se ao Imesc para realização do exame. Vista às partes para formulação de
quesitos. Prova oral será oportunamente realizada caso haja efetiva necessidade. Int.-se. - ADV: RICARDO TADEU BAPTISTA
(OAB 107279/SP), GABRIELA VOLPE LANDIS (OAB 320001/SP)
Processo 1001735-97.2015.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.O.L.D. - Vistos. 1. Fls. 06/07 e 13: defiro a justiça
gratuita e nomeio patrona da autora a advogada indicada. 2. Providencie a autora, em dez dias, documento hábil a comprovar a
propriedade do veículo Ford Fiesta pelo casal. 3. À subscritora para regularização do documento de fls. 08, conforme certidão
de fls. 14. Intime-se. - ADV: FABIANA ROSA BRUMATI VIEIRA (OAB 224908/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0033/2016
Processo 1000981-58.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - R.A.S. - I.N.S.S. - Vistos
1-Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, sob pena de
indeferimento. 2-Int-se. - ADV: EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB
145941/SP)
Processo 1001051-75.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Carlos
Alberto Marostica - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos 1-Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando a pertinência de cada uma delas, sob pena de indeferimento. 2-Int-se. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA
SILVA (OAB 145941/SP), CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO (OAB 251787/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

783

Processo 1001116-70.2015.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/
empregador) - Terezinha de Freitas Solana - Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, justificando a pertinência
de cada uma delas, sobre pena de indeferimento. Int. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
, JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO VENTURINI BROSCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2016
Processo 0000525-28.2015.8.26.0431 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - C.C.F.A. - Vistos.
Reexaminando a questão decidida, cujos fundamentos bem resistem às razões do recurso, concluo que não deva ser modificada,
de forma que a mantenho. Se em termos, subam os autos ao Egr. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção Criminal,
no prazo, com as cautelas de estilo, formando-se os autos suplementares. Pederneiras, 18 de dezembro de 2015.” - ADV:
MARCELO DE OLIVEIRA ZANOTO (OAB 148618/SP)

PENÁPOLIS
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS GAJARDONI FERNANDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0723/2015
Processo 0000952-04.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Diva Aparecida de
Aquino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CIÊNCIA AO AUTOR OFÍCIO INSS DE FLS. 96: DO INSS informando o
restabelecimento dos pagamentos auferidos pela parte autora. Assim, apuramos em favor do autor, no interregno compreendido
entre 03/09/15 a 30/11/15, complemento positivo (CP) no montante de R$ 3.790,48, que encontrar-se-á disponibilizado para
recebimento junto ao Banco Mercantil do Brasil em Lins. - ADV: TIAGO BRIGITE, LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB
147180/SP), REINALDO DANIEL RIGOBELLI (OAB 283124/SP)
Processo 0001706-36.2014.8.26.0484 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Benedito de Almeida Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MANIFESTE-SE O AUTOR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO: CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO-CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2015/022379-0
dirigi-me ao endereço constante do mesmo e fui informada pela vizinha de que o intimando mudou-se do imóvel, indicando-me
o endereço atual (rua Santos Dumont, vizinho ao no. 270), para onde diligenciei e, então, deixei de intimar Benedito de Almeida,
pois fui informada pelo morador de que ele é seu parente, mas reside em outro local (não soube dizer), deixando a contrafé para
ser entregue a ele, devolvendo este em cartório pra o que de direito. O referido é verdade e dou fé. Penápolis, 02 de dezembro
de 2015. - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0002010-52.2009.8.26.0438 (438.01.2009.002010) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.A.G. - Diga o
Exequente em termos de prosseguimento, em 10 (dez) dias. - ADV: MARINEIDE SANTOS DALLY (OAB 322513/SP), PEDRO
JOSE MENDES RODRIGUES (OAB 118626/SP), PAULA SCHIAVOLIN (OAB 323112/SP)
Processo 0002406-49.1997.8.26.0438 (438.01.1997.002406) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ivan Padial Ataliba de Negreiros - MANIFESTEM-SE AS PARTES SOBRE O LAUDO COMPLEMENTAR DE AVALIAÇÃO JUNTADO ÀS
FLS. 334/344 - ADV: MAURICIO MACHADO RONCONI (OAB 128865/SP), JOSE LUIZ DO VALLE (OAB 67651/SP), PEDRO DE
NEGREIROS (OAB 168766/SP)
Processo 0003149-29.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Dirceu Rodrigues dos
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - DIGA O AUTOR SOBRE O LAUDO PERICIAL JUNTADO ÀS FLS. 75/76 - ADV:
LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA (OAB 260383/SP), TIAGO BRIGITE
Processo 0003211-69.2015.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander
( Brasil ) S/A - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 47Vº: Haver decorrido o prazo concedido. - ADV:
VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)
Processo 0003256-73.2015.8.26.0438 - Usucapião - Aquisição - Aparecido de Almeida e outro - Luciano Ramos da Silva Luciano Ramos da Silva e outro - MANIFESTE-SE O CURADOR ESPECIAL NOMEADO A TERCEIROS INTERESSADOS- Dr.
LUCIANO RAMOS DA SILVA (239.339) - ADV: LUCIANO RAMOS DA SILVA (OAB 239339/SP), KELEN MELISSA FRANCISCHETTI
GABRIEL MOTA (OAB 202136/SP)
Processo 0003271-42.2015.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Bradesco S/A - CIÊNCIA AO AUTOR DO OFÍCIO DE FLS. 69 DA CIRETRAN LOCAL informando que o veículo foi devidamente
desbloqueado. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/
SP)
Processo 0003374-83.2014.8.26.0438 - Monitória - Cheque - Irmaos Ks Comercial Penapolis Ltda - Diga a parte autora em
termos de prosseguimento, em 10 dias, ante o decurso do prazo de sobrestamento (de 60 dias) sem nova manifestação. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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GUSTAVO FERREIRA RAYMUNDO (OAB 250755/SP)
Processo 0003395-35.2009.8.26.0438 (438.01.2009.003395) - Monitória - Pagamento - Rs Tratores Peças e Serviços Ltda Companhia Açucareira de Penápolis - Fls. 154/155: Manifeste-se a Exequente, em 10 dias, ante as informações do Administrador
Judicial da Recuperação da empresa executada, nos termos da cota do representante do MP de fls. 156. (Manifeste-se no
Apenso de Cumprimento de Sentença) - ADV: PLINIO DE AQUINO GOMES (OAB 122804/SP), THATYANA FRANCO GOMES
DE SOUZA (OAB 281215/SP), RAFAEL GIMENES GOMES (OAB 327590/SP), ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO
(OAB 303680/SP)
Processo 0003629-07.2015.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0003629-07.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco Bradesco S/A - Max Comunication Telecomunicações Ltda - MANIFESTE-SE O
AUTOR SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 08Vº: Haver decorrido o prazo, sem que o devedor efetuasse o pagamento da dívida.
- ADV: GRACIELLA VIANA RODRIGUES (OAB 333025/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), JULIANA GRACIA
NOGUEIRA DE SÁ (OAB 346522/SP), CICERO NOGUEIRA DE SA (OAB 108768/SP)
Processo 0004046-62.2012.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0004046-62.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Celia Marques - Instituto Nacional do Seguro Social - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE
A PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO INSS: Atualização: 31/10/2015- Valor Principal: R$ 3.852,70- Honorários: R$
0,00- Valor Total: R$ 3.852,70 - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA (OAB 260383/SP),
SUZI CLAUDIA CARDOSO DE BRITO FLOR (OAB 190335/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP)
Processo 0004125-36.2015.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eam Factoring Fomento
Mercantil Ltda - Campezina Industria e Comercio de Alimentos Ltda e outros - MANIFESTE-SE O AUTOR ANTE O TRÂNSITO
EM JULGADO -(REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) OCORRIDA NO DIA 25/11/2015. - ADV: MARCELO GIR
GOMES (OAB 127512/SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO
TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP), FABIA TEREZINHA DE SÁ GOMES (OAB 152780/SP)
Processo 0005133-82.2014.8.26.0438 (apensado ao processo 0013286-12.2011.8.26) (processo principal 001328612.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cooperativa Agricola Mista de Adamantina
Camda - Tereza Vitória Munhoz Pereira - CIÊNCIA AO AUTOR CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA FLS. 84- CERTIFICO eu,
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2015/020883-9, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo AVALIEI
parte do imóvel indicado; ou seja 33,33 %, equivalentes a 9,201 alqueires em R$ 644.070,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil
e setenta reais). Certifico ainda que INTIMEI a executada Tereza Vitória Munhoz Pereira, separada consensualmente, conforme
assinatura ao rodapé do mandado, da penhora realizada e que foi nomeada depositária do imóvel penhorado, recebendo cópia
do mandado e do Termo de Penhora e Depósito. - ADV: LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE (OAB 147823/SP), ADALBERTO
GODOY (OAB 87101/SP), VLADIMIR LOZANO JUNIOR (OAB 292493/SP), SELMA CRISTINA GESTAL PAES (OAB 183956/
SP)
Processo 0005406-61.2014.8.26.0438 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - DÉBORA LEAL SALLA
e outro - Construtora Cirelli Ltda - MANIFESTE-SE A CURADORA ESPECIAL NOMEADA AO REQUERIDO Drª ANDRESA
RODRIGUES ABE (253.189) - ADV: ANDRESA RODRIGUES ABE (OAB 253189/SP), ANA CLAUDIA TORRES BURANELLO
(OAB 237441/SP)
Processo 0005638-39.2015.8.26.0438 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - MIL TINTAS PENÁPOLIS LTDA - M.A
Colheita Mecanizada Eireli - ME - MANIFESTE-SE A CURADORA ESPECIAL NOMEADA AO REQUERIDO Drª ANA CAROLINA
B. MARQUES (285.046). - ADV: JULIANA VIEIRA COSTA (OAB 311486/SP), ANA CAROLINA BATISTA MARQUES (OAB 285046/
SP)
Processo 0006004-78.2015.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - MANIFESTE-SE O AUTOR CERTIDÃO DE FLS. 100: dirige-me ao local indicado e DEIXEI DE CITAR a Hyago Luiz Pinheiro
Bernado, por não o ter encontrado sendo informado por Cleia que ele mudou não sabendo informar o seu atual endereço. - ADV:
RODRIGO LOPES GARMS (OAB 159092/SP), MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GARMS (OAB 212791/SP)
Processo 0006525-23.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Raphael Alberto Rodrigues Touro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA ÀS
FLS. 64/158 - ADV: FÁBIO GENER MARSOLLA (OAB 233717/SP), CLETO UNTURA COSTA (OAB 185460/SP), ANTONIO
HENRIQUE BOGIANI (OAB 233694/SP), LUCAS DE ALMEIDA CORREA (OAB 285717/SP)
Processo 0006846-92.2014.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0006846-92.2014.8.26) - Cumprimento de sentença
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda - MANIFESTE-E O AUTOR SOBRE A
CERTIDÃO DE FLS. 68: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO-CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 438.2015/021084-1 dirigi-me ao endereço constante do mesmo por diversas vezes e não encontrei
as executadas no local, sendo que retornei nesta data e, então, deixei de efetuar a penhora em bens de Vera Lúcia da Silva
Serrador e Francine Marri Serrador, por não os ter encontrado no local, sendo informada por Francine de que o motociclo
Honda/Biz está na posse de sua irmã, mas não forneceu o endereço (afirmou que efetuará um acordo), devolvendo este em
cartório para o que de direito. O referido é verdade e dou fé. Penápolis, 24 de novembro de 2015. - ADV: PAULO PESSOA (OAB
153057/SP)
Processo 0007166-11.2015.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Penapolis Garden
Shopping SPE Incorporação, Construção e Locação LTDA - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA DA 4ª VARA DA COM. DE VOTUPORANGA-FLS.126: “...dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo DEIXEI de citar
Mayara C. Bento pois não reside no apartamento 03, ali reside atualmente Diego há mais de dois meses, que desconhece atual
endereço da requerida. Votuporanga, 30/09/15...” - ADV: SILVÂNIA MARIA BARALDI CERVANTES (OAB 167581/SP)
Processo 0007857-64.2011.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0007857-64.2011.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Devanir Batista da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE
O AUTOR SOBRE OS VALORES DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO: AUTOR: R$ 15.741,86 - HONORÁRIOS: R$ 1.574,18. ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB
147180/SP)
Processo 0007988-34.2014.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CIÊNCIA AO AUTOR DO OFÍCIO CIRETRAN LOCAL informando que o veículo foi
devidamente DESBLOQUEADO. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)
Processo 0008326-08.2014.8.26.0438 (apensado ao processo 0001120-79.2010.8.26) (processo principal 000112079.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Andrecio Espelho Ferreira Lima - Cintra
& Rezenda Recursos Humanos Ltda Me - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE OS LEILÕES NEGATIVOS - ADV: FERNANDO
ATTIÉ FRANÇA (OAB 187959/SP), WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR (OAB 242066/SP), LUIS GUSTAVO FERREIRA FORNAZARI
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

785

(OAB 129756/SP)
Processo 0008371-12.2014.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - CIÊNCIA AO AUTOR DO OFÍCIO CIRETRAN LOCAL informando que o veículo foi devidamente DESBLOQUEADO. - ADV:
MARCEL PADILHA GASPARELO (OAB 164401/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0008408-39.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jair Cristiano Pereira
Firme - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - PROVIDENCIE O AUTOR O SOLICITADO PELO SR. PERITO: EXAMES
COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL (60 DIAS PRAZO). - ADV: TIAGO BRIGITE, SUHAILL
ZOGHAIB ELIAS SABEH (OAB 290356/SP)
Processo 0008525-35.2011.8.26.0438 (438.01.2011.008525) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Unimed de Birigui
Cooperativa de Trabalho Médico - MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE O LEILÃO NEGATIVO - ADV: RICHARD CARLOS
MARTINS JUNIOR (OAB 133442/SP)
Processo 0008711-53.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.D.B. - L.R.P.S. MANIFESTEM-SE AS PARTES SOBRE O OFÍCIO IMESC comunicando que a coleta não foi realizada para perícia de investigação
de paternidade porque as partes Luiz Renato, Raynan Danyel e Thalita Geovana não compareceram. - ADV: DIEGO ORTIZ DE
OLIVEIRA (OAB 213160/SP), FUHAD EID FILHO (OAB 121169/SP)
Processo 0009553-04.2012.8.26.0438 (438.01.2012.009553) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Suzi
Kubota Filippim Betio Me - Anderson dos Santos Lopes - CIÊNCIA AO AUTOR DO OFÍCIO CIRETRAN LOCAL informando
que o veículo foi devidamene BLOQUEADO. - ADV: FÁBIO RENATO MACHADO DE SOUZA (OAB 213179/SP), ABDO KARIM
MAHAMUD BARACAT NETTO (OAB 303680/SP), MARCIO LUIS MONTEIRO DE BARROS (OAB 148704/SP)
Processo 0010647-21.2011.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0010647-21.2011.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Sebastião Luiz de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O
AUTOR SOBRE OS EXTRATOS DE PAGAMENTO: -RPVs- advogado: R$ 3.828,17- autor: R$ 6.138,65 - ADV: TIAGO BRIGITE
(OAB 11469/MS), TANIESCA CESTARI FAGUNDES (OAB 202003/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP),
GENESIO FAGUNDES DE CARVALHO (OAB 88773/SP)
Processo 0011022-85.2012.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0011022-85.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Clarice Alves Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O
AUTOR SOBRE OS VALORES DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO: AUTOR: R$ 1.988,11 - HONORÁRIOS: R$ 221,08. - ADV: TIAGO
BRIGITE, FERNANDO JOSE FEROLDI GONÇALVES (OAB 238072/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP)
Processo 0011665-43.2012.8.26.0438 (438.01.2012.011665) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisetorial Odyssey Creditorio Lp - MANIFESTE-SE O AUTOR
SOBRE A PETIÇÃO DA EMPRESA RENUKA DO BRASIL DE FLS. 320/325: “...Dessa forma, em que pese a determinação para
depósito do valor de R$ 45.682,64, diretamente em conta bancária de titularidade do autor, referido valor encontra-se habilitado
na recuperação judicial, tendo em vista que a constituição do crédito ocorreu em momento anterior ao ajuizamento daquela
demanda...” - ADV: FABIANE LIMA DE QUEIROZ (OAB 188086/SP), GUILHERME CARRAMASCHI DE ARAUJO CINTRA (OAB
129792/SP)
Processo 3001600-98.2013.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.A.N. - M.E.A.N. - A.F.N. - MANIFESTE-SE O AUTOR CERTIDÃO DE FLS. 198: CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVOCERTIFICO e dou fé, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2015/021617-3 dirigi-me a Rua Thomas
Henrique Beneduzzi de Paiva, nº 1265, Residencial Gualter Monteiro, esta cidade, e, aí sendo, deixei, por ora, de proceder
a penhora por não encontrar o veículo marca/modelo HONDA/CG 150 Titan ES, de placa DWI 0402, cor cinza, ano/modelo
2007/2008, e, também, por não encontrar o veículo marca/modelo VW/GOL, de placas AIY 0924, ano/modelo 2000/2000 nesse
endereço, sendo aí informado que no local reside a Sra. Juliani Pereira da Silva e que o requerido ALESSANDRO FACO
NOGUEIRA não reside mais aí, sendo desconhecido e ignorado o seu atual paradeiro. Também fui informado que, quando da
separação da Sra. Juliani, o requerido levou consigo os veículos acima referidos. Diante da não localização dos bens apontados
pelo requerente no endereço indicado e sendo incertas e não sabidas suas localizações, faço devolução do mandado para
determinação do que de direito. Penápolis, 20 de Novembro de 2.015. 1 cota. - ADV: EDER FABIO GARCIA DOS SANTOS (OAB
86474/SP), CRISTIANE SORROCHE DE FREITAS (OAB 194179/SP)
Processo 3001654-64.2013.8.26.0438/01 (apensado ao processo 3001654-64.2013.8.26) - Cumprimento de sentença Anulação de Débito Fiscal - ELZA KATSUE SHINKAI GENTIL - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - MANIFESTESE O AUTOR SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 36Vº: Haver decorrido o prazo para interposição de embargos. - ADV: PAULO
SERGIO CANTIERI (OAB 58953/SP), WAGNER CASTILHO SUGANO (OAB 119298/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0740/2015
Processo 0000211-66.2012.8.26.0438 (438.01.2012.000211) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Bradesco Sa - Maria Alves da Silva Correa Me - - Orlando Correa - - Maria Alves da Silva Correa - Vistos. Tendo em vista
que o valor bloqueado é irrisório frente ao crédito exequendo, com fulcro no art. 659, §2º, do CPC, determino o desbloqueio do
numerário. Após, intime-se o exequente para indicar novos bens penhoráveis, em 10 dias, pena de arquivamento (art. 791, III,
do CPC). Int. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ROSANGELA MARIA CORREIA (OAB 313935/SP), DALILA
GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP)
Processo 0000760-71.2015.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0000760-71.2015.8.26) - Cumprimento de sentença
- Alienação Fiduciária - Banco Bradesco S/A - KÁTIA CILENE BOGO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA ME - Vistos.
Procedi a penhora pelo sistema “bacenjud”. Tendo em vista que nada foi bloqueado, manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento, indicando bens a penhora, no prazo de 10(dez) dias. Int. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP),
ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP)
Processo 0001662-24.2015.8.26.0438/02 (apensado ao processo 0001662-24.2015.8.26) - Cumprimento de sentença Obrigações - Edivaldo Ferres Boza Me - TÂNAGRA PROFESSIONNEL COSMÉSTICOS LTDA - Vistos. Tendo em vista que
o valor bloqueado é irrisório frente ao crédito exequendo, com fulcro no art. 659, §2º, do CPC, determino o desbloqueio do
numerário. Após, intime-se o exequente para indicar novos bens penhoráveis, em 10 dias, pena de arquivamento (art. 791, III,
do CPC). Int. - ADV: FABIANO AUGUSTO SAMPAIO VARGAS (OAB 160440/SP)
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Processo 0002655-67.2015.8.26.0438 - Inventário - Inventário e Partilha - Ailton Alves da Silva - Marta Aparecida Kemmochi
- Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de alvará judicial para a venda do veículo (fls.03, item 05), nos termos da cota do Procurador
do Estado às fls.46. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da herdeira Marta. Intime-se. - ADV: JOÃO
BATISTA MARTINS (OAB 311642/SP)
Processo 0003150-48.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Osvaldo Graciano Ferreira
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 125/136, interposto pelo INSS, em
ambos os efeitos e no efeito devolutivo com relação a tutela antecipada, nos termos do artigo 520 do CPC. Vista à parte
contrária para as contrarrazões. Com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da
3ª Região, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se às anotações de praxe. Ciência à autora do ofício copiado em fl.
122 (implantação do benefício). Intime-se. - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), FABIO JOSÉ GARCIA
RAMOS GIMENES (OAB 263006/SP), JOSE ANTONIO GIMENES GARCIA (OAB 66046/SP)
Processo 0003519-08.2015.8.26.0438 (apensado ao processo 0011203-23.2011.8.26) (processo principal 001120323.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Paulo Roberto Borsanello - - Braúna Tênis Clube Cláudia Cristina Reina - Vistos. Manifeste-se o procurador do exequente em termos de prosseguimento, em 10 (dez) dias. Nada
sendo requerido, suspendo a presente execução com amparo no artigo 791, III, do Código de Processo Civil, encaminhandose os autos a Recall. Intime-se. - ADV: VALTER BARRIONUEVO MARTINI (OAB 112714/SP), LUIZ MARCOS BONINI (OAB
143111/SP), FERNANDO JOSE GARMES (OAB 28287/SP)
Processo 0003797-09.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Benedita Faustina
dos Santos Freitas - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Recebo o recurso adesivo de fls. 135/145, interposto
pelo(a) requerente, em ambos os efeitos e no efeito devolutivo com relação a tutela antecipada, nos termos do artigo 520 do CPC.
Vista à parte contrária para as contrarrazões. Com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se às anotações de praxe. Intime-se. - ADV: LEANDRO
MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), JOSÉ LUIZ MACHADO RODRIGUES (OAB 243939/SP), TIAGO BRIGITE
Processo 0003891-88.2014.8.26.0438 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - FÁBIO FERNANDES PORTO Aparecida Rodrigues Fernandes - Vistos. Providencie o Inventariante a apresentação de declaração do ITCMD junto ao Posto
Fiscal para análise da autoridade fazendária, nos termos de fls. 70, comprovando nos autos o protocolo . Intime-se. - ADV:
MARIANGELA TOME FULANETTI (OAB 244203/SP)
Processo 0004695-22.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Banco do Brasil S/A - JM Protetores para
Caçamba e Capotas Maritimas Ltda Epp - Fls. 372/374: os documentos juntados aos autos, embora antigos, foram trazidos
por determinação do juízo, e são necessários ao deslinde da causa. No mais, determino a produção de perícia contábil, com a
finalidade de esclarecer o ponto controvertido fixado à fl. 124 vº. Por ser a maior interessada na solução da lide, cabe à parte
autora adiantar as despesas com a realização da perícia. Nomeio perito o Sr. ELIZEU DE AZEVEDO, independentemente de
compromisso legal. As partes deverão formular quesitos e apresentar assistentes técnicos em 05 dias. Fixo como honorários
provisórios o valor de R$ 1.500,00, que deverão ser depositados pelo autor, no prazo de 5 dias a contar da intimação desta decisão.
O Sr. Perito deverá comunicar a data da realização da perícia, da qual devem as partes serem intimadas. O laudo pericial deverá
ser entregue em cartório, no prazo de 45 dias após a intimação da nomeação do Sr. Perito, devendo os assistentes técnicos
indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no prazo comum de 10 dias, após a entrega do laudo, independentemente
de intimação. Juntado o laudo pericial aos autos, expeça-se alvará autorizando o levantamento dos honorários periciais e
abra-se vista às partes pelo prazo de 5 dias. Após, venham os autos conclusos para avaliar sobre a necessidade de audiência
de instrução e julgamento. Intimem-se e diligências necessárias. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI
CALDERON (OAB 114904/SP), WAGNER CASTILHO SUGANO (OAB 119298/SP), FABIANO AUGUSTO SAMPAIO VARGAS
(OAB 160440/SP), FABIANO DANTAS ALBUQUERQUE (OAB 164157/SP), EDNILSON MODESTO DE OLIVEIRA (OAB 231525/
SP)
Processo 0004733-34.2015.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.S.A. - N.S.A.
- Vistos. Ante a manifestação do(a) Exequente (fls. 63) e a concordância do representante do Ministério Público às fls. 64, julgo
extinta a presente ação, com amparo no artigo 794, I do Código de Processo Civil. Arbitro honorários em favor dos patronos das
partes, no Código 206 da Tabela OAB/Defensoria, expedindo-se as competentes certidões, após o trânsito em julgado. Ante o
pagamento, não vislumbro interesse recursal, publicada esta, certifique-se, imediatamente o trânsito em julgado, expeçam-se
certidões de honorários e arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações de praxe. PRIC. - ADV: CARLOS ALBERTO DE
CAMPOS ARRUDA (OAB 255073/SP), TIAGO MARTINS LOPES CHIECCO (OAB 318471/SP)
Processo 0005912-03.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - João Luiz Gaspar
Pinto - - Aline de Alcântara Bizachi Vician Vivian Gaspar - Banco do Brasil S/a - Partes legitimas e representadas. Não havendo
preliminares ou nulidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Destarte, passo a fixar os pontos controvertidos: a) o valor
da dívida existente segundo as contas do requerido; b) a taxa de juros remuneratórios e moratórios efetivamente cobradas pelo
requerido c) se há cobrança de comissão de permanência e seu percentual; d) da existência de juros capitalizados nos valores
cobrados pela requerida, qual a sua periodicidade e a data inicial; f) o índice de correção monetária utilizado pela requerida; g) se
há cumulação entre juros (moratórios e remuneratórios), correção monetária e comissão de permanência por parte da requerida;
h) o valor de outras taxas, discriminadamente, cobradas pelo requerido; i) se o requerido está realizando a amortização das
parcelas, conforme previsão contratual; j) por qual motivo o saldo devedor saltou de R$ 46.536,91 para R$ 95.649,36 em 11
de abril de 2011; k) o valor de cada um dos encargos, discriminadamente, apontados como pontos controvertidos se acaso
cobrados pelo requerido. Considerando que se trata de relação de consumo (pois, os serviços prestados pelo réu tiveram como
destinatário final a própria parte autora, uma vez que não repassou a terceiros o serviço prestado pelo requerido. Sendo, portanto,
destinatário final fático dos serviços), nos termos do art. 2º e 3º, parágrafo 2º do CDC, tendo em conta a hipossuficiência técnica
do autor frente ao requerido, advirto quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, consoante art. 6º, inciso VIII, do CDC.
Determino a produção de perícia contábil, com a finalidade de esclarecer os pontos controvertidos acima indicados. Outrossim,
cabe à parte autora adiantar as despesas com a realização da perícia, pois foi quem requereu a prova (art. 19 do CPC). PROVA
- Perícia - Requisição pelo autor que teve deferido pedido de inversão do ônus probatório - Circunstância que não lhe retira a
responsabilidade pelo adiantamento das despesas decorrentes da realização da prova (1º TACivSP) RT 781/269 Nomeio perito
o Sr. ELIZEU DE AZEVEDO, independentemente de compromisso legal. Para a realização da perícia, intime-se o requerido para
a juntada dos contratos existentes entre as partes, notadamente os contratos de empréstimos realizados, bem como extratos
bancários respectivos, tudo no prazo improrrogável de 45 dias, sob pena de aplicação do artigo 359 do Código de Processo
Civil. As partes deverão formular quesitos e apresentar assistentes técnicos em 05 dias. Fixo como honorários provisórios o
valor de R$ 1.500,00, que deverão ser depositados pelo autor, no prazo de 5 dias a contar da intimação desta decisão. O Sr.
Perito deverá comunicar a data da realização da perícia, da qual devem as partes serem intimadas. O laudo pericial deverá
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ser entregue em cartório, no prazo de 45 dias após a intimação da nomeação do Sr. Perito, devendo os assistentes técnicos
indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no prazo comum de 10 dias, após a entrega do laudo, independentemente
de intimação. Juntado o laudo pericial aos autos, expeça-se alvará autorizando o levantamento dos honorários periciais e
abra-se vista às partes pelo prazo de 5 dias. Após, venham os autos conclusos para avaliar sobre a necessidade de audiência
de instrução e julgamento. Intimem-se e diligências necessárias. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP),
WILSON DE ALCÂNTARA BUZACHI VIVIAN (OAB 202010/SP)
Processo 0006182-27.2015.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.V.S.C. - L.A.C.
- Vistos. Ante a manifestação do Exeqüente (fls.33) e a concordância do representante do Ministério Público às fls. 34, julgo
extinta a presente ação, com amparo no artigo 794, I do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de soltura, clausulado,
em favor de Leandro de Almeida Campos, encaminhando-se aos órgãos competentes. Arbitro honorários advocatícios, (Código
206), expedindo-se a competente certidão, após o trânsito em julgado, em favor do Dr. René Gustavo Negri Constantino (OAB
330.546./SP. Ante o pagamento, não vislumbro interesse recursal, publicada esta, certifique-se, imediatamente o trânsito em
julgado, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações de praxe. PRIC. - ADV: RENE
GUSTAVO NEGRI CONSTANTINO (OAB 330546/SP)
Processo 0007126-29.2015.8.26.0438 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Cicera da Silva - José Mariano da Silva
- - Maria de Carvalho Silva - Vistos. Providencie a Inventariante a apresentação de declaração do ITCMD junto ao Posto Fiscal
para análise da autoridade fazendária, nos termos de fls. 71, comprovando nos autos o protocolo . Defiro a expedição de Alvará,
em nome da Inventariante, para levantamento dos resíduos existentes nos benefícios NB 1220320134 e NB 1448444877, em
nome da “de cujus”, junto ao INSS, com a devida comprovação nos autos. Expeçam-se ofícios conforme requerimento de fl.S
07, item “b”. No mais, junte-se aos autos cópia da Certidão de Óbito de José Mariano da Silva, onde constem as observações
e averbações do Registro Civil e o valor venal do imóvel no ano de 2002 (ano do óbito de José) Intime-se. - ADV: MARGARET
FURUKAWA AFONSO CADIME (OAB 150704/SP)
Processo 0007988-97.2015.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.H.S.A. - M.P.A. - Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor do requerente, no
equivalente a 50% do salário mínimo nacional, vigente à época do pagamento, que deverá ocorrer todo dia 10 (dez) de cada
mês. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo
em R$ 600,00, observando-se o art. 12 da Lei 1.060/50 ante a gratuidade da justiça que fica concedida. Por consequência,
mantenho a liminar concedida no valor desta decisão. Arbitro os honorários em 100% da Tabela da OAB para o procurador da
parte autora. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: CAMILA RAMOS DA ROCHA (OAB 304405/SP), FERNANDA NEGRINI
TOSATTI (OAB 251278/SP)
Processo 0008095-54.2009.8.26.0438 (438.01.2009.008095) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Banco Santander Sa - Espólio de Venilton Roberto Valente Scudeller - Vistos. Fls.213: Indefiro o pedido, uma vez que
por se tratar de Espólio, os herdeiros só respondem pela dívidaem proporção da parte que na herança lhe coube (art. 1997CC).
Assim, não cabe aosherdeirosresponderem patrimonialmente pela integralidade do débito, pois somente após a partilha é que
se aferirá o montante da herança e o quinhão que caberá a cada um, não respondendo eles por encargos superiores às forças
da herança. Manifeste-se o procurador do exequente em termos de prosseguimento, em 10(dez) dias (indicando o endereço
de Vivian Roberta Cardoso Valente Scudeller - fls. 187). Nada sendo requerido, suspendo a presente execução com amparo
no artigo 791, III, do Código de Processo Civil, encaminhando-se os autos a Recall. Em caso de desarquivamento, deverá
o(a)interessada(o) recolher a respectiva taxa. Intime-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES
COSTA (OAB 153447/SP)
Processo 0008665-64.2014.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sociedade de Ensino Superior
Toledo Ltda - Vistos. Tendo em vista que o valor bloqueado é irrisório frente ao crédito exequendo, com fulcro no art. 659, §2º,
do CPC, determino o desbloqueio do numerário. Após, intime-se o exequente para indicar novos bens penhoráveis, em 10 dias,
pena de arquivamento (art. 791, III, do CPC). Int. - ADV: NADIA CRISTHINA PEREIRA TINO (OAB 193894/SP), PAULO PESSOA
(OAB 153057/SP)
Processo 0009083-70.2012.8.26.0438 (438.01.2012.009083) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- Douglas Korzeniewski - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Ciência às partes do retorno dos
autos do TJ/SP. Ante o V. Acórdão, intimem-se as partes quanto ao trânsito em julgado e para cumprir espontaneamente a
decisão judicial, e aguarde-se provocação da parte interessada quanto a eventual cumprimento de sentença (C.P.C, art.475-J, §
5º). Nada sendo pleiteado dentro do prazo legal, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe e independentemente
de nova intimação da parte. Intime-se. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), FERNANDO LUZ
PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/
SP), CINTIA OLIVEIRA DE ALMEIDA (OAB 260944/SP)
Processo 0009553-96.2015.8.26.0438 (apensado ao processo 0011404-78.2012.8.26) (processo principal 001140478.2012.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Aposentadoria por Invalidez - Instituto Nacional do Seguro Social
Inss - Valdirene Sanches Rodrigues Ramos - Diante do exposto, julgo improcedente o pedido veiculado nos embargos à
execução e determino o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pela exequente. Por dar causa indevida aos
embargos à execução condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 6.800,00, levando-se em consideração o valor pretendido por ele, o trabalho do advogado e a natureza da demanda (art. 20,
§4º, do CPC). P.R.I. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), FERNANDES JOSÉ RODRIGUES (OAB 206433/SP), LEANDRO
MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP)
Processo 0010089-44.2014.8.26.0438 - Monitória - Cheque - SUPERMERCADOS LUZITANA DE LINS S/A - Danilo Henrique
Coutinho da Silva - Vistos. O(a) requerido(a), devidamente citado (a), não efetuou o pagamento e nem opôs embargos no
prazo legal. Assim, nos termos do artigo 1.102c do Código de Processo Civil, considerando o documento anexado na inicial,
constituo-o em título executivo judicial. Nos termos do artigo 475-B do CPC, intime-se o credor para, querendo, requerer, no
prazo de 06(seis) meses, o cumprimento da sentença, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo,
devendo indicar os bens a serem penhorados. Sem prejuízo, por uma questão de economia e celeridade processual, deverá o
credor apresentar na mesma ocasião memória contendo o acréscimo da multa de 10% do valor da dívida para o caso de não
pagamento do débito. Decorridos, no silêncio, arquivem-se, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte (CPC artigo
475-J § 5º). PRIC. - ADV: ARETHA BENETTI BERNARDI (OAB 223294/SP)
Processo 0010389-06.2014.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0010389-06.2014.8.26) - Cumprimento de sentença Cheque - COREMA OESTE - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - R M de Souza Transportes e Serviços Agrícolas
Ltda Me - Vistos. Procedi a penhora pelo sistema “bacenjud”. Tendo em vista que nada foi bloqueado, manifeste-se o exequente
em termos de prosseguimento, indicando bens a penhora, no prazo de 10(dez) dias. Int. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES
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(OAB 153621/SP), ANTONIO EMANUEL PICCOLI DA SILVA (OAB 299554/SP)
Processo 0011229-16.2014.8.26.0438 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Kele Cristina
Rufino Tavares Me - - Kele Cristina Rufino Tavares - Banco Bradesco Sa - Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos do
Eg. TJ/SP. Apensem-se os presentes embargos à ação executiva (0003771-50.2011.8.26.9438), procedendo-se às anotações
de praxe; lá prosseguindo-se. Ante o não reconhecimento do recurso - V.U - nestes embargos, intimem-se as partes quanto
ao trânsito em julgado e para cumprimento espontâneo da decisão judicial, e aguarde-se provocação da parte interessada
quanto a eventual cumprimento de sentença (CPC, art.475-J, § 5º). Nada sendo pleiteado dentro do prazo legal, arquivem-se
os autos, observadas as cautelas de praxe e independentemente de nova intimação da parte. Intime-se. - ADV: TAÍS VANESSA
MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), EDUARDO ALVARES CARRARETTO (OAB 139953/
SP), ELCIO ROBERTO MARQUES (OAB 212743/SP), SIMONE RIBEIRO MONTEIRO (OAB 310510/SP)
Processo 0011989-62.2014.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Omni S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento - Vistos. Defiro a penhora pelo sistema “Bacenjud”. Aguarde-se nos termos do provimento CSM n.
1864/2011, por cinco dias, o recolhimento da taxa para obtenção de informações ao BacenJud e busca de ativos financeiros, na
guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, no código 434-1 “Impressão de Informações no Sistema Bacenjud”,
no valor de R$ 12,20 para cada CPF ou CNPJ. Intime-se. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Processo 0012333-43.2014.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander ( Brasil )
S/A - Campezina Industria e Comercio de Alimentos Ltda - - Adriano Maria Soares - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o sobrestamento, manifeste-se o procurador do exequente em termos de prosseguimento,
em 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, suspendo a presente execução com amparo no artigo 791, III, do Código de Processo
Civil, encaminhando-se os autos a Recall. Intime-se. - ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP)
Processo 0013197-86.2011.8.26.0438 (438.01.2011.013197) - Procedimento Sumário - Sandro Gustavo Domingues - Banco
Finasa Bmc Sa - Vistos. Intimem-se as partes quanto ao trânsito em julgado e para cumprir espontaneamente a decisão judicial,
e aguarde-se provocação da parte interessada quanto a eventual cumprimento de sentença (CPC, art.475-J, § 5º). Nada
sendo pleiteado dentro do prazo legal, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe e independentemente de nova
intimação da parte. Int. - ADV: CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP), GINO AUGUSTO CORBUCCI (OAB 166532/SP),
LEONILDO GONÇALVES JUNIOR (OAB 300397/SP)
Processo 3002507-73.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - André Luis Sales
dos Santos - DIRETOR DELEGADO DA CIRETRAN DE BIRIGUI - - DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN SP - Vistos.
Tendo em vista a petição de fls. 143/144 e a concordância da Fazenda do Estado (fls. 147), julgo extinto a presente ação, com
amparo no artigo 267, VI do CPC. Arbitro honorários advocatícios no Código 101 da Tabela OAB/Defensoria. Não vislumbro
interesse recursal. Publicada esta, certifique-se, imediatamente o trânsito em julgado, expeça-se certidão e arquivem-se os
autos, procedendo-se às anotações de praxe. PRIC. - ADV: JORGE KURANAKA (OAB 86090/SP), LUCILENE CERVIGNE
BARRETO (OAB 108107/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HEVERTON RODRIGUES GOULART
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO CÉSAR SALES VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0009082-80.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Telefonica Brasil S/A - A
publicação disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, em 04/12/2015, veiculou conteúdo diverso da decisão proferida nestes
autos, às fls. 114, a qual deveria ter sido publicada. É a que a seguir publica-se: Fls. 114: “Alega a parte autora às fls. 113 que a
decisão que concedeu a antecipação da tutela jurisdicional de fls. 14 não foi cumprida até a presente data, pelo que determino
seja reiterada a ordem, para cumprimento no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo a reclamada restabelecer
do fornecimento de telefonia da linha “Ruralcel” sob nº 3462-5472, junto à unidade consumidora estabelecida no Sítio São José,
Bairro Borá em Avanhandava-SP, sob pena de aplicação da multa diária prevista de R$ 500,00 (quinhentos reais). Expeça o
necessário, com urgência. No mais, tornem os autos conclusos, tendo em vista o teor do termo de audiência de fls. 113. Nada
Mais. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)
Processo 1000111-89.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - J Augusto
de Oliveira Penápolis Me - Industrial e Comercial Marvi Ltda e outro - (Decisão proferida em 13.11.2015 e disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em 04/12/2015 (fls. 128) está sendo republicada, em razão de não ter sido o advogado do Banco
Bradesco intimado). “VISTOS. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2016, às 13:30
horas. Intimem-se as partes para comparecimento em juízo, com as advertências legais. Intimem-se. Nada Mais. - ADV: ELCIO
ROBERTO MARQUES (OAB 212743/SP), PEDRO LUIS ELIAS (OAB 296190/SP)
Processo 1002777-63.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Natália Lumy Hashimoto
Barreto - A verossimilhança das alegações do autor está alicerçada nos documentos juntados com a inicial, bem como a recusa
de atendimento pela Ré e os comprovantes de pagamentos das mensalidades do plano, bem como inexistência de notificação
pela Ré de rompimento do plano, pena inadimplência. A pretensão de assistência médica é razoável e não há risco para a ré,
não sendo o provimento antecipado irreversível. Presentes, pois, os requisitos do artigo 273 do CPC, defiro a tutela antecipada,
para determinar que seja a ré, compelida a assegurar aos beneficiários do contrato, o pleno e integral atendimento médicohospitalar, nos moldes contratados, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$2.000,00(dois mil reais)
por cada beneficiário não atendido. Expeça o necessário, com urgência. No mais, designe-se audiência de conciliação, e cite-se
e intime-se, nos termos da lei. - ADV: RODOLFO VALADÃO AMBRÓSIO (OAB 184842/SP)

PEREIRA BARRETO
Cível
Distribuidor Cível
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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PEREIRA BARRETO EM 11/01/2016
PROCESSO :1000018-89.2016.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sapataria Glória Ltda Epp
ADVOGADO : 247585/SP - Antonio Dias Pereira
REQDO
: Fábio dos Santos Ribeiro
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000019-74.2016.8.26.0439
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Roberto Carlos Boldorini
ADVOGADO : 65661/SP - Mario Luis da Silva Pires
EXECTDA
: Sandra Maria Soares
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1000020-59.2016.8.26.0439
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Wagner Rogério de Araújo - Me
ADVOGADO : 247585/SP - Antonio Dias Pereira
EXECTDO
: Emanoel de Jesus
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000021-44.2016.8.26.0439
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Wagner Rogério de Araújo - Me
ADVOGADO : 247585/SP - Antonio Dias Pereira
EXECTDA
: Geni Fedozzi Evangelista
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000022-29.2016.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Serraria Indústria e Comércio de Madeiras Bilac Ltda Epp
ADVOGADO : 345102/SP - Mayara Christiane Lima Garcia
REQDO
: Phf Construções Ltda Epp
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000023-14.2016.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Aglon Comércio e Representações Ltda
ADVOGADO : 247209/SP - Lilian Molinari Tufanin
REQDO
: Fundo Municipal de Saúde de Sud Menucci/sp
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000279-92.2015.8.26.0605
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: C.T.S.M.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1000025-81.2016.8.26.0439
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Amilcar dos Santos
ADVOGADO : 283687/SP - Alessandro Nozella Monteiro
REQDO
: Auto Posto Cinquentão
VARA:1ª VARA JUDICIAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO MATHEUS BARBOSA PANDINO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000656-76.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Eurico Luan Foizer Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por
Eurico Luan Foizer, devidamente representado por sua genitora, em face de Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 02/10), que,
devidamente citada (fl. 76), contestou (fls. 43/57), manifestando-se, em réplica, a parte autora (fls. 67/70). A parte autora, em
sua petição inicial, alega que é estudante do 7 ano do ensino fundamental na Escola Estadual Mitsusada Umetami. No dia
27/02/2014, por volta das 15h00m, no horário do intervalo, o Autor brincava manuseando uma pedra que era utilizada para
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segurar o portão, que caiu sobre sua mão, vindo a lhe causar grave fratura na falange do 4º dedo da mão direita, que precisou
ser amputado. Narra que não havia inspetor, professor ou diretor no pátio da escola para zelar pelos alunos. Ao final, postulou a
fixação de danos morais, danos estéticos e danos materiais pela redução da capacidade laborativa. Juntou documentos (fls.
11/37). A parte requerida, em sua resposta, refutou a pretensão autoral, afirmando, em síntese, que os fatos ocorreram de forma
diversa da narrada na petição inicial, esclarecendo que, diante da imprevisibilidade da conduta dos alunos, não seria possível
imaginar que o Autor estivesse segurando uma pedra, juntamente com seu amigo e daí causar o acidente. Esclarece que no
pátio havia quatro servidores que observavam os alunos, e que todos a escola prestou todo o socorro necessário após a
ocorrência dos fatos, sendo que a diretora e uma professora acompanharam o aluno durante o atendimento até a chegada de
sua avó. Narra que o aluno permaneceu afastado durante quinze dias, quando lhe foram passadas atividades domiciliares e,
após frequentou a escola normalmente até sua transferência, a pedido de sua avó, para outro estado. Acrescenta que a
responsabilidade administrativa em casos de omissão é subjetiva e não há qualquer argumento que corrobore a tese de que os
funcionários da escola se omitiram de modo a causar ou a contribuir para o resultado; se houve alguma culpa, esta somente
pode ser imputada ao Autor que, com doze anos de idade, já possui discernimento para perceber que uma pedra das dimensões
que segurava podia lhe causar algum dano. Nega a existência de redução da capacidade laborativa que justifique o recebimento
de pensão vitalícia, bem como a existência de dano estético. Esclarece que não se pode descartar a possibilidade da perda do
dedo ter ocorrido por erro médico. Concluiu que não houve culpa do Estado, tampouco nexo causal entre qualquer conduta
estatal e os danos reclamados em juízo. Em caso de procedência do pedido, requer que a indenização seja fixada em valor
simbólico, que amenize o sofrimento e não cause um despropósito. Juntou documentos (fls. 58/65). Foi concedida a gratuidade
de justiça (cf. decisão de fls. 38). Decisão saneadora às fls. 82/83, por meio da qual foi deferida a realização de prova oral, cuja
colheita se deu regularmente na audiência de instrução e julgamento (fls. 111). Em alegações finais, a parte autora reiterou a
postulação de procedência dos pedidos (fls. 111), enquanto a ré insistiu nas teses de defesa. É o relatório. PASSO A
FUNDAMENTAR. Após ampla instrução probatória, inclusive com a produção de prova oral em audiência, o feito encontra-se
maduro para julgamento, daí por que passo ao exame da controvérsia. Trata-se de ação por meio da qual a parte autora postula
indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente ocorrido no interior de escola estadual, que lhe causou
perda parcial de dedo da mão direita. Não é só por meio de conduta comissiva que o Estado (em sentido lato) causa danos a
outrem. Segundo Chaves de Farias, Braga Netto e Rosenvald Chaves (Novo Tratado de Responsabilidade Civil, 2015, p.
1052/1053), “o não agir, ou o agir precário ou ineficiente, pode lesionar, moral e materialmente, o cidadão [...] o intérprete do
século XXI deve - cada vez mais - assumir uma postura severa diante das omissões estatais. Diminuem os espaços da omissão
estatal legítima. Aumentam os deveres estatais de ação - não qualquer ação, mas uma ação eficiente, proporcional, cuidadosa”.
Compulsando os autos, constato que o acidente que vitimou a parte autora consistiu na queda de uma pedra, que era utilizada
para escorar o portão de entrada e saída dos alunos, causando-lhe amputação parcial do 4º dedo da mão direita. A parte
requerida confirma a existência da pedra no interior da escola e sua utilização para a escora do portão. A professora Adriana
Gomes Lima Esperança, que atendeu ao Autor no dia do acidente, esclarece que, após os fatos, a pedra foi retirada do local.
Agora, um funcionário fica no portão, segurando-o na hora da entrada e saída dos alunos. Desnecessário, a meu ver, apurar se
uma criança de 12 anos tem ou não discernimento para compreender que uma pedra poderia lhe causar um ferimento grave,
pois parece óbvio que a simples existência de uma pedra de proporções razoáveis era capaz de causar algum tipo de acidente
envolvendo os alunos, como, de fato, ocorreu. Aliás, reconhecendo o próprio equívoco, a direção da escola resolveu, então,
destacar um funcionário para desempenhar o papel que antes era exercido por uma pedra. Consoante a teoria da guarda, é
dever do Estado zelar pela incolumidade dos alunos que lhe são confiados e, diante das circunstâncias acima relatadas, entendo
que ficou evidenciado o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais experimentados. Nesse sentido entendeu o e. STF:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Estabelecimento público de ensino. Acidente
envolvendo alunos. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal
demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no
sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com
fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o
nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos
autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual
do Estado. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
4. Agravo regimental não provido.” (STF - ARE: 754778 RS, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/11/2013,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013). De fato, na hipótese, a responsabilidade
do Estado ficou devidamente caracterizada, pois a Administração, ao promover evento de recreação na escola, não garantiu a
segurança dos menores que estavam sob a sua custódia, omissão que se erige como causa adequada do acidente sofrido pela
vítima, no qual houve a perda parcial de um dos dedos do infante. Os danos morais e estéticos, malgrado não se confundam,
comportam, a meu ver, balizamento único, até porque são espécies que compõem o gênero dano extrapatrimonial. Cabe, então,
analisar o quantum a ser arbitrado. Nesse aspecto, sabe-se que a estipulação do montante indenizatório deve ser proporcional
à extensão do dano causado (CC, 944), mas a lei não estabelece critérios objetivos destinados a nortear o julgador na tarefa de
fixação do quantum indenizatório. A despeito disso, alguns critérios têm despontado, na doutrina e na jurisprudência, como
basilares de um arbitramento justo, quais sejam: (i) grau de reprovabilidade da conduta ilícita, (ii) intensidade do dano
experimentado pela vítima, (iii) capacidade econômica do causador, (iv) condiçõespessoais do ofendido e (v) postura da parte
lesada voltada à minimização dos próprios prejuízos. Tais critérios devem ser sopesados sob o prisma da proporcionalidade e
razoabilidade, a fim de não causar enriquecimento sem causa à vítima, como também, por outro lado, não onerar demasiadamente
o causador do eventodanoso. Posta a questão em tais termos, tenho que o valor justo para a reparação dos danos (moral e
estético) causados ao autor corresponde à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra ajustado aos fins
colimados. Quanto à indenização por danos materiais decorrentes da redução da capacidade laborativa, não há como acolher o
pedido, na medida em que os elementos probatórios carreados aos autos não são suficientes para demonstrar que a perda da
falange do quarto dedo da mão direita tenha causado redução da capacidade laborativa do Autor, lembrando, ainda, que, na
data do acidente, possuía apenas doze anos de idade. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 269, I, do CPC, para o fim de condenar a parte requerida a efetuar o
pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado,
de acordo com a Tabela Prática do nosso E. Tribunal de Justiça (específica para as condenações da Fazenda Pública), desde a
data do arbitramento (STJ, Súmula 362), e acrescida de juros moratórios, de acordo com o índice da caderneta de poupança
(Lei 9.494/97, art. 1º-F), desde a data do fato (CPC, art. 398). Em razão da sucumbência recíproca, serão distribuídos e
compensados proporcionalmente entre as partes, na forma do art. 21 do CPC, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, observado, se for o caso, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. - ADV:
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ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP), VINÍCIUS LIMA DE CASTRO (OAB 227864/SP)
Processo 0001508-03.2015.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pan S/A
- Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Sem Cumprimento. CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento
ao mandado nº 439.2015/006867-7, e, tendo em vista que até a presente data o autor não se fez presente para o inteiro
cumprimento ao presente mandado, e ainda por este oficial de justiça entrar em gozo de férias regulamentares, BAIXO O
PRESENTE MANDADO na Central de Mandados para as devidas determinações. (OBS.: MANIFESTE-SE A PARTE AUTORA.)
- ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
Processo 0002449-50.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Aparecido Francisco
Gomes - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada nos autos. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU
(OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), FLORIANO
TOSHIAKI WAKO (OAB 93662/SP)
Processo 0002978-11.2011.8.26.0439 (00796/2011) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Fernando
Ferreira dos Passos - Banco Santander Brasil S/A - Manifeste-se a parte exequente sobre seu eventual interesse na realização
de penhora on line, uma vez que, o Banco executado, apesar de intimado, não efetuou o pagamento do débito, que em
cumprimento ao determinado no despacho de fls. 268/269, acrescido de 10%, perfaz o importe de R$59.682,28 (cinquenta
e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos). - ADV: PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP),
WENDER DISNEY DA SILVA (OAB 266888/SP)
Processo 0003209-96.2015.8.26.0439 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
Próprio - Ana Clara da Costa de Lima - Katiucia Valéria dos Santos Kakuda - Vistos. 1. Transitada em julgado a sentença de
fls. 77/79, expeça-se, se for o caso, certidão em favor dos procuradores das partes para recebimento de seus honorários nos
termos do convênio celebrado entre a Defensoria e a OAB/SP. Int. Dilig. - ADV: MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP),
VANESSA LOPES DE SOUZA (OAB 319403/SP)
Processo 0003459-66.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Adriano Pereira da Silva Vistos. 1. Fl. 317 (Ofício do IMESC): Ciente. 2. Reitere-se constando a correção apontada. Int. Dilig. - ADV: MAURO INÁCIO DA
SILVA (OAB 68649/SP), VINÍCIUS LIMA DE CASTRO (OAB 227864/SP), ALESSANDRA AMARILHA OLIVEIRA MATUDA (OAB
219456/SP)
Processo 0901300-96.2012.8.26.0439 - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Ministerio Publico do Estado de Sao
Paulo - Câmara Municipal de Pereira Barreto e outros - Município de Pereira Barreto - Foi designado na comarca de Jales o
dia 02/02/2016, às 11h10, para inquirição da testemunha Tiago Eduardo dos Santos, arrolada pela parte requerida, devendo
a mesma providenciar o necessário naquela comarca para realização da audiência (cópias, diligências...). - ADV: CARLOS
ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO (OAB 93487/SP), JOYCE ALVARES DE QUEIROZ (OAB 304169/SP), DALIRIA DIAS
AMANTE (OAB 311849/SP), WALT DISNEY DA SILVA (OAB 321224/SP), ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP)
Processo 0901300-96.2012.8.26.0439 - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Ministerio Publico do Estado de Sao
Paulo - Câmara Municipal de Pereira Barreto e outros - Município de Pereira Barreto - Foi designada na comarca de Três Lagoas
audiência para oitiva da testemunha para o dia 26/01/2016, às 14h10. - ADV: CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO
(OAB 93487/SP), JOYCE ALVARES DE QUEIROZ (OAB 304169/SP), DALIRIA DIAS AMANTE (OAB 311849/SP), WALT DISNEY
DA SILVA (OAB 321224/SP), ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP)
Processo 1000418-85.1988.8.26.0439 (00863/1988) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Silvana
Aparecida de Oliveira da Silva e outros - Vistos. 1. Fls. 600/612 (Carta precatória): Ciente. 2. Tendo em vista que a parte
exequente não foi intimada pessoalmente uma vez que estava viajando (fl. 606), expeça-se nova carta precatória. Int. Dilig. ADV: CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP), NELSON FREITAS PRADO GARCIA (OAB 61437/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO MATHEUS BARBOSA PANDINO
ESCRIVÃO JUDICIAL PAULO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000270-46.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Lúcia da Silva Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de ação declaratória e condenatória que objetiva a concessão de
benefício previdenciário proposta por Maria Lúcia da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social Inss (fls. 02/08), que,
devidamente citado(a) (fl. 53), contestou (fls. 57/63), manifestando-se, em réplica, a parte autora (fls. 75/77). A parte autora,
em sua petição inicial, alega que o INSS negou indevidamente seu requerimento para concessão de auxílio-doença. Argumenta
que possui graves problemas de saúde, que a incapacitam para o trabalho. Ao final, postulou a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença. Juntou documentos (fls. 10/29). A parte requerida, em sua
resposta, refutou a pretensão autoral, afirmando, em síntese, que a parte autora não preenche os requisitos legais para a
concessão do benefício pleiteado, pois não demonstrou a incapacidade laborativa total e permanente para a concessão da
aposentadoria por invalidez, ou parcial e temporária para a concessão do auxílio-doença. Requereu a improcedência da ação.
Em caso de procedência, requereu que o termo inicial do benefício seja a data da perícia judicial, bem como o reconhecimento
da prescrição quinquenal, que a correção monetária e juros sejam fixadas nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e que os
honorários sucumbenciais sejam fixados de acordo com a Súmula 111 do STJ. Juntou documentos (fls. 66/73). Foi concedida
a gratuidade de justiça (cf. decisão de fls. 30). As informações previdenciárias foram juntadas a fls. 37/50. Decisão saneadora
às fls. 78/79, que determinou a realização de perícia médica, cujo laudo foi juntado a fls. 94/100, manifestando-se as partes
a respeito (fls. 103 e 105/107), sobrevindo homologação (fls. 108). Após a declaração de encerramento da instrução (fls.
108), a parte autora apresentou alegações finais (fls. 110), ao passo que a parte requerida reiterou a contestação e demais
manifestações (fls. 109). É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR. O feito encontra-se maduro para julgamento, uma vez que
todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia já foram produzidas, inclusive com a produção de prova documental,
pericial e testemunhal. Trata-se de pretensão veiculada pela autora objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez,
sob o argumento de ter graves problemas de saúde, não tendo, por isso, condições de desenvolver atividade remuneratória.
Consoante o disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição. A incapacidade deve ser total e permanente, isto é, que impossibilite o segurado de exercer a mesma ou qualquer
outra atividade que lhe garanta subsistência, considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
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(cf. STJ - AgRg no AResp 283.029, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.04.2013). A carência para a concessão do benefício é de
12 contribuições mensais, sendo, dispensada, nos casos de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho,
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas
em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada três anos (Lei 8.213/91, art. 26, II).
Consultando os autos, constato que a parte autora preenche o requisito do cumprimento da carência, o que também não foi
contestado pela parte requerida. Passo, então, à análise da incapacidade laborativa. O laudo pericial foi conclusivo no sentido
de não há incapacidade laborativa (fls. 94/100). Assim, não foi constatada qualquer incapacidade, seja temporária e parcial,
para a concessão de auxílio-doença, ou total e permanente, para a concessão de aposentadoria por invalidez. Ressalto que a
perícia foi realizada por auxiliar de confiança deste juízo, e não há nos autos elementos concretos de infirmar a credibilidade do
laudo pericial apresentado pelo perito de confiança deste juízo, que, inclusive, foi devidamente homologado sem apresentação
de recurso pela parte autora. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na
forma do art. 269, I, do CPC, nos termos da fundamentação. Em consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 20,
§4º, do Código de Processo Civil, observado, se for o caso, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Registre-se. Publique-se.
Intimem-se. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0000474-95.2012.8.26.0439 (00114/2012) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Lucia
Ferreira Gomes da Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fls. 156/157: Extratos de Pagamento de
Requisições, no valor de R$21.082,46, R$9.035,34 e R$4.517,66. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os
depósitos de fls. 156/157, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se três alvarás judiciais,
um relativamente ao montante principal em nome da parte exequente e dois com relação aos honorários advocatícios, em nome
do procurador. Int. Dilig. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0000544-10.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Alzemir Ferreira - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de ação condenatória de concessão de “Pensão por Morte” ajuizada por
ALZEMIR FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (fls. 02/04), que, devidamente citado (fls. 43),
apresentou contestação (fls. 33/39), manifestando-se, em réplica, a parte autora (fls. 48). A parte autora, em sua petição inicial,
alegou, em síntese, que é filha de Luiz Ferreira Sobrinho e Adelina Maria Ferreira, já falecidos, e que possui incapacidade
laborativa, portanto, faz jus ao recebimento de pensão por morte de seus genitores. Juntou documentos (fls. 05/20 e 25). A parte
requerida, em sua contestação, alegou que a parte autora não preencheu os requisitos para a concessão do benefício, pois
não comprovou a incapacidade laborativa. Em caso de eventual procedência, pleiteou a prescrição quinquenal e a isenção de
custas e honorários advocatícios. Juntou documentos (fls. 40). Foi concedida a gratuidade da justiça (fls. 26). As informações
previdenciárias foram juntadas às fls. 56/103. Decisão saneadora às fls. 106/107, por meio da qual foi deferida a realização de
prova oral, cuja colheita se deu regularmente na audiência de instrução (fls. 136). Pelo r. Despacho de fls. 117/118, foi determinada
a realização de perícia médica e estudo social. O estudo social foi juntado a fls. 157/160, sobre o qual se manifestaram as
partes (fls. 162 e 164/166); e o laudo da perícia médica foi juntado a fls. 173/177, tendo as partes se manifestado a fls. 179 e
180/180v. É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR. O feito encontra-se maduro para julgamento, uma vez que todas as provas
necessárias ao deslinde da controvérsia já foram produzidas, inclusive com oitiva de testemunhas e realização de perícias, de
modo que, analisando-as direta e pessoalmente, profiro sentença. Trata-se de pretensão que visa a concessão de pensão por
morte, pois alega que é incapacitada para o trabalho, sendo, portanto, dependente de seus genitores já falecidos. A pensão por
morte, nos termos do art. 74 da LPBPS, será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não,
a contar da data: I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; II - do requerimento, quando requerida após o
prazo; III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade
de condições, devendo dividir o valor do benefício em partes iguais. Havendo perda da qualidade de dependente, a cota será
redistribuida entre os demais habilitados da mesma classe. Não há carência para a concessão do benefício de pensão por morte,
e o valor do benefício corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se
estivesse aposentado por invalidez, na data do seu falecimento. Assim, a parte autora tem que comprovar dois requisitos para
a concessão do benefício de pensão por morte: (i) ser dependente do falecido; e (ii) que o falecido era segurado, na data do
óbito. A autora pleiteia o recebimento de pensão por morte de seu genitor, que era segurado na data do óbito, tendo, inclusive,
sua genitora recebido pensão por morte até a data do seu falecimento. Por outro lado, a qualidade de dependente da Autora não
está comprovada nos autos, ao passo que somente é considerado dependente o filho menor de 21 ano ou que seja invalido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente (art.
16, I, da Lei nº 8.213/1991). Em que pese o laudo social e as testemunhas confirmarem a dependência econômica da autora em
relação aos falecidos genitores e, atualmente, dos irmãos, a incapacidade laborativa não foi reconhecida pela perícia médica
realizada (fls. 173/177). DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do
art. 269, I, do CPC, nos termos da fundamentação. Em consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, §4º,
do Código de Processo Civil, observado, se for o caso, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Registre-se. Publique-se.
Intimem-se. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0000993-46.2007.8.26.0439 (00190/2007) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
- Lucas Gabriel Alves (repres.p/mãe) - - Gisele Alves Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fl. 257:
Extrato de Pagamento de Requisições, no valor de R$54.398,33. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre o
depósito de fl. 257, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeça-se alvará judicial em favor da parte
exequente. Int. Dilig. - ADV: GIAN CARLO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 201939/SP)
Processo 0001080-31.2009.8.26.0439 (00240/2009) - Outros Feitos não Especificados - Aposentadoria por Invalidez - Antônio
José de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Ciência às partes com relação à baixa dos presentes
autos. 2. Oficie-se à Contadoria da Procuradoria Federal Especializada em Araçatuba, enviando-se as cópias necessárias para
fins de apuração dos valores atrasados devidos à parte autora, no prazo de 45 dias, conforme ofício PROCSACT/INSS/Nº
21.221.0/80/2007, e à Procuradoria do INSS em Araçatuba, para implantação do benefício. Int. Dilig. - ADV: NATALINO SOLER
MIOTO JUNIOR (OAB 252490/SP)
Processo 0001091-55.2012.8.26.0439 (00276/2012) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Rosemeire Cunha de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fls. 235/236 (Laudo pericial): Ciente. 2. As
partes manifestaram a respeito (fls. 239/243 e 252/254), e o representante do Ministério Público (fls. 245/250). 3. Da leitura dos
autos, observo que, deferida a perícia (fls. 227), e, designada a perícia, as partes foram cientificadas (fls. 232/234). 4. Assim,
HOMOLOGO o laudo pericial, porque observadas as formalidades (art. 421, § 1º, e 431-A do CPC) e, posto discordar a parte
autora, não descaracterizada a conclusão técnica. 5. Declaro encerrada a instrução. 6. Concedo às partes prazo sucessivo de
dez dias para apresentação de alegações finais. 7. Após, voltem à conclusão para prolação de sentença. Int. Dilig - ADV: JOSÉ
HENRIQUE SADATOSHI IGARASHI (OAB 336492/SP)
Processo 0001123-70.2006.8.26.0439 (00214/2006) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Odete Alves
Muricy - Instituto Nacional do Seguro Social -inss - Vistos. 1. Fl. 194: Extrato de Pagamento de Requisições, no valor de
R$55.480,79. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre o depósito de fl. 194, no prazo de cinco dias. 3. Havendo
concordância ou no silêncio, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente. Int. Dilig. - ADV: CLOVES MARCIO VILCHES
DE ALMEIDA (OAB 122588/SP), ALEXANDRE AUGUSTO DA COSTA CÂMARA (OAB 171228/SP)
Processo 0001199-31.2005.8.26.0439 (00257/2005) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jovelina
Sabino Pereira Leao - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fl. 245: Extrato de Pagamento de Requisições, no
valor de R$52.993,43. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre o depósito de fl. 245, no prazo de cinco dias. 3.
Havendo concordância ou no silêncio, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente. Int. Dilig. - ADV: LILIAN TEIXEIRA
BAZZO DOS SANTOS (OAB 195560/SP)
Processo 0001518-18.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria de Lourdes
Gomes Albino - Instituto Nacional do Seguro social - INSS - Vistos. 1. Fls. 203/204: Extratos de Pagamento de Requisições, no
valor de R$19.333,97, R$8.285,98 e R$4.142,98. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls.
203/204, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se três alvarás judiciais, um relativamente
ao montante principal em nome da parte exequente e dois com relação aos honorários advocatícios, em nome do procurador.
Int. Dilig. - ADV: CRISTOVAM ALBERT GARCIA JUNIOR (OAB 165214/SP)
Processo 0001712-81.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - João Pires - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de ação declaratória e condenatória que objetiva a concessão de benefício
previdenciário, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por João Pires (fls. 02/10) em face de Instituto Nacional
do Seguro Social INSS, que, devidamente citado(a) (fl. 90v), contestou (fls. 98/102), manifestando-se, em réplica, a parte
autora (fls. 109/110). A parte autora, em sua petição inicial, alega que, em 04/02/2014, o requerido cessou indevidamente o
benefício de auxílio-doença. Esclarece que está incapacitado para o trabalho em decorrência da progressão de problemas
. Ao final, postulou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença. Juntou
documentos (fls. 11/38 e 45/52). A parte requerida, em sua resposta, refutou a pretensão autoral, afirmando, em síntese, que a
parte autora não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, pois não demonstrou a incapacidade
laborativa total e permanente, ou parcial e temporária. Quanto aos requisitos de carência e qualidade de segurado, pugnou
pela aferição apenas após a constatação da perícia médica. Requereu a improcedência da ação. Em caso de procedência,
requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal, que a correção monetária e juros sejam fixadas nos termos do art. 1º-F,
da Lei nº 9.494/97 e os honorários sejam fixados de acordo com a Súmula nº 111 do STJ. Juntou documentos (fls. 103/107).
Foi concedida a gratuidade de justiça (cf. decisão de fls. 53). A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
postergado para após a apresentação do laudo pericial (fls. 62 e 167). Foram juntadas as informações previdenciárias (fls.
64/88). Decisão saneadora às fls. 111/112, a qual determinou a realização de perícia médica, cujo laudo foi juntado a fls.
168/170, e, após as partes se manifestarem (fls. 172/173 e 174), foi homologado judicialmente (fls. 178). Declarada encerrada
a instrução (fls. 178), a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido (fls. 183), e a parte autora insistiu na tese
autoral (fls. 185/190). É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR. O feito encontra-se maduro para julgamento, uma vez que
todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia já foram produzidas, inclusive com a produção de prova documental e
pericial. Trata-se de pretensão veiculada pela autora objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, sob o argumento
de ter graves doenças incapacitantes, não tendo, por isso, condições de desenvolver atividade remuneratória. Consoante o
disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição. A incapacidade deve ser total e permanente, isto é, que impossibilite o segurado de exercer a mesma ou qualquer
outra atividade que lhe garanta subsistência, considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
(cf. STJ - AgRg no AResp 283.029, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09.04.2013). A carência para a concessão do benefício é de
12 contribuições mensais, sendo, dispensada, nos casos de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho,
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas
em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada três anos (Lei 8.213/91, art. 26, II).
Consultando os autos, constato que a parte autora preenche o requisito do cumprimento da carência. Passo, então, à análise da
incapacidade laborativa. O laudo pericial constatou a existência de incapacidade total e permanente. Embora determine que a
incapacidade tenha se iniciado a partir da perícia, afirma que a doença se manifestou em setembro de 2013, o que coincide com
o auxílio-doença anteriormente recebido pela parte autora. Ressalte-se que a doença considerada incapacitante pela perita é a
mesma que levou ao requerido a conceder auxílio-doença outrora. Assim sendo, entendo que o termo inicial do benefício deve
ser a data da cessação do benefício de auxílio-doença, e não a data da perícia. Assim, a parte autora faz jus ao benefício de
aposentadoria por invalidez, desde o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Le nº 8.213/1991
(fls. 64/66 - 04/02/2014). Levando-se em consideração a descrição do quadro clínico descrito no laudo pericial, principalmente
porque o Autor possui limitação da mobilidade de ambos os ombros, bem como o tempo em que o processo poderá levar até o
trânsito em julgado da r. sentença, VISLUMBRO o preenchimento dos requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris para a
concessão de antecipação dos efeitos da tutela. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o
mérito na forma do art. 269, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a parte requerida a concessão do benefício de auxílio-doença,
desde a data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença (fls. 66: 04/02/2014). Nos termos do art. 273 do Código de
Processo Civil, ANTECIPO os efeitos da tutela, para o fim de que a parte requerida implemente imediatamente o pagamento do
benefício de auxílio-doença. A concessão do benefício deverá atender a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo
único, da Lei nº 8.213/1991. A cessação da incapacidade laborativa deverá ser verificada por meio de perícia médica a ser
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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realizada, oportunamente, pela parte requerida. Ante a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF, a correção
monetária, contada do ajuizamento da ação, será calculada de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, será calculada de acordo
com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. Os juros de mora, contados desde a citação, serão calculados
com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei 11.960/2009. Arcará o réu com o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do
montante devido, observado o teor da Súmula 111 do STJ. Atendendo ao Comunicado CG nº 199/07, informo: 1) Processo nº
0001712-81.2014.8.26.0439; 2) Autor: João Pires; 3) Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 4) DIB: 04/02/2014; 5)
RMI: a ser calculada. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO DA SILVA DE SOUZA (OAB 322871/SP),
SAMARA DA SILVA LISBOA (OAB 326851/SP), SAMUEL DIAS DA SILVA LISBOA (OAB 355240/SP)
Processo 0001712-81.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - João Pires - Instituto
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. De fato, houve erro material na parte dispositiva da sentença que condenou a parte
requerida ao pagamento de auxílio-doença ao invés de aposentadoria por invalidez. Ante todo o exposto, conheço os embargos
de declaração, dando-lhe provimento, a fim de corrigir o erro material constante da parte dispositiva da sentença, que passa
a ter o seguinte teor: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 269, I, do CPC,
para o fim de CONDENAR a parte requerida a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data imediatamente
posterior à cessão do auxílio-doença (fls. 66: 04/02/2014)”. No mais, mantenho a decisão embargada tal como lançada. Averbese no registro. Publique-se. Intimem-se. - ADV: SAMARA DA SILVA LISBOA (OAB 326851/SP), SAMUEL DIAS DA SILVA LISBOA
(OAB 355240/SP), PAULO ROBERTO DA SILVA DE SOUZA (OAB 322871/SP)
Processo 0001835-21.2010.8.26.0439 (00513/2010) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Humberto
Antunes de Souza ( Assist. P/ Mãe ) - - Percilia Maria Alves - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Trata-se de ação
declaratória e condenatória que objetiva a concessão de benefício previdenciário proposta por Humberto Antunes de Souza (
Assist. P/ Mãe ) e outro em face de Instituto Nacional do Seguro Social - Inss (fls. 02/04), que, devidamente citado(a) (fl. 41),
contestou (fls. 44/48), manifestando-se, em réplica, a parte autora (fls. 54/56). A parte autora, em sua petição inicial, alega que
sofre de problemas mentais, estando, pois, incapacitado para qualquer trabalho. Ao final, postulou a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença. Juntou documentos (fls. 05/16, 28/29, 32/33). A parte requerida,
em sua resposta, alegou ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo. Juntou documentos (fls.
49/53). Após determinação judicial (fls. 21), foi negado o benefício de prestação continuada da assistência social a pessoa com
deficiência (fls. 28). Foi concedida a gratuidade de justiça (cf. decisão de fls. 30), ocasião em que foi determinada a realização
de perícia médica judicial. Foi realizada perícia médica judicial (fls. 62/68), que concluiu que o periciado não está incapacitado
para as funções que refere ter exercido (rurícola), exceto direção de máquinas agrícolas, sugerindo a avaliação especializada
por meio de psiquiatra, cujo laudo se encontra a fls. 334/336, manifestando-se a parte autora (fls. 338), sobrevindo homologação
(fls. 340). Após a declaração de encerramento da instrução (fls. 340), a parte autora apresentou alegações finais (fls. 342), ao
passo que a parte requerida reiterou a contestação e demais manifestações (fls. 342v). É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR.
O feito encontra-se maduro para julgamento, uma vez que todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia já foram
produzidas, inclusive com a produção de prova documental, pericial e testemunhal. Trata-se de pretensão veiculada pela parte
autora objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de ter graves problemas de saúde, não
tendo, por isso, condições de desenvolver atividade remuneratória. Consoante o disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991, a
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A incapacidade deve ser total e permanente,
isto é, que impossibilite o segurado de exercer a mesma ou qualquer outra atividade que lhe garanta subsistência, considerados
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (cf. STJ - AgRg no AResp 283.029, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 09.04.2013). A carência para a concessão do benefício é de 12 contribuições mensais, sendo, dispensada, nos
casos de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após
filiar-se ao regime, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da
Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada três anos (Lei 8.213/91, art. 26, II). Consultando os autos, constato que a
parte autora não preenche o requisito do cumprimento da carência, pois nunca desenvolveu qualquer atividade laborativa,
não tendo sido juntada sequer a cópia de sua CTPS. Da mesma forma, o laudo pericial, embora tenha apontado a existência
de incapacidade parcial, conclui que não há possibilidade de aposentadoria de alcoólatras, exceto os idosos, sugerindo que a
melhor solução para o caso seria a internação para tratamento. Ressalto que a perícia foi realizada por auxiliar de confiança
deste juízo, e não há nos autos elementos concretos capazes de infirmar a credibilidade do laudo pericial apresentado, que,
inclusive, foi devidamente homologado sem apresentação de recurso pela parte autora. A medida de tratamento em regime
de internação não pode ser aplicada em sede de pedido de aposentadoria por invalidez promovida pela própria parte autora.
DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 269, I, do CPC,
nos termos da fundamentação. Em consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, §4º, do Código de Processo
Civil, observado, se for o caso, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Dê-se ciência ao Ministério Público para, se entender
cabível, tomar providências necessárias à internação da parte autora. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. - ADV: MICHELE
AIELO PINHEIRO CARDAMONI (OAB 249465/SP)
Processo 0002233-60.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Aparecido Martins Neves
- Instituto Nacional do Seguro social - INSS - Vistos. 1. Fls. 266/267: Extratos de Pagamento de Requisições, no valor de
R$7.236,36, R$3.101,30 e R$912,51. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls. 266/267, no
prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se três alvarás judiciais, um relativamente ao montante
principal em nome da parte exequente e dois com relação aos honorários advocatícios, em nome da procuradora. Int. Dilig. ADV: AECIO DOMINGOS DE LIMA (OAB 325564/SP), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES (OAB 111577/SP)
Processo 0002359-52.2009.8.26.0439 (00612/2009) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Aparecida de Andrade - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Vistos. 1. Trata-se de ação de “aposentadoria por idade rural”,
em fase de execução, em que figura como exeqüente Maria Aparecida de Andrade, e como executado Instituto Nacional do
Seguro Social-inss, na qual houve o pagamento do débito e a expedição de alvará (fls. 212/213). 2. Ante o exposto, EXTINGO
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o processo, com fundamento no artigo 794, I, e 795 do Código de Processo Civil, porque a parte devedora satisfez a obrigação.
3. Inexistem custas e despesas em aberto, ante a gratuidade da justiça deferida ao exeqüente. 4. Requisite-se os honorários da
perita nomeada a fl. 77. 5. Transitada em julgado, anote-se a respeito da extinção processual e arquivem-se os autos. P.R.I. ADV: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE (OAB 137269/SP)
Processo 0002430-15.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Carolina Bueno Alves
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 168/169: Extratos de Pagamento de Requisições, no valor
de R$1.414,38, R$606,16 e R$202,04. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls. 182/183, no
prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se três alvarás judiciais, um relativamente ao montante
principal em nome da parte exequente e dois com relação aos honorários advocatícios, em nome da procuradora. Int. Dilig. ADV: MICHELE AIELO PINHEIRO CARDAMONI (OAB 249465/SP)
Processo 0002546-50.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Sônia Maria Gomes da
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Trata-se de ação previdenciária (“ação reivindicatória de auxílio
doença c/c aposentadoria por invalidez”) ajuizada por SONIA MARIA GOMES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS (fls. 02/11), que, devidamente citado (fls. 79/81), exibiu os documentos requisitados (fls. 50/77)
e apresentou contestação (fls. 83/93), manifestando a parte autora, em réplica, acerca da resposta (fls. 97/98). Eis o relato.
DECIDO. Analisando o PROCESSO, reputo preenchidas as condições da demanda, bem como observados os pressupostos
processuais, razão pela qual, não se verificando a existência de irregularidade ou nulidade a serem sanadas e tampouco
preliminar a ser enfrentada, o declaro SANEADO. Pois bem, da lide extraio os seguintes pontos controvertidos a serem
esclarecidos e demonstrados: o preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Defiro a
produção de prova pericial. Nomeio como perito(a) judicial o(a) Dr.(a) JOÃO SOARES BORGES, fixando os seus honorários
em R$400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista a distância para a locomoção ao local da perícia, nos termos da Resolução
305/14 do Conselho da Justiça Federal. Intime-se o(a) perito(a) judicial a designar data e horário para a realização de perícia,
intimando-se o(a) autor(a), em seguida. Formulo os seguintes quesitos judiciais: 1 - O periciado está acometido por alguma
deficiência? 2 - Em caso positivo, descrever a deficiência, história e grau da deficiência; 3 - Em caso positivo ao quesito 2,
se o periciado está incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da deficiência; 4 - Em caso positivo
ao quesito 2, se há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida diária, como ajuda na alimentação, na
higiene e para se vestir. Fixo o prazo de cinco dias para as partes indicarem assistentes técnicos. Int. Dilig. - ADV: CARLOS
EDUARDO BORGES (OAB 240332/SP)
Processo 0002860-93.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Jose Aparecido dos
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - -OBS.: Deverá a parte autora manifestar sobre a contestação apresentada
às fls. 93/122, e ciência às partes do ofício de fls. 77/92, com informações requisitadas ao INSS, inclusive CNIS. - ADV: LUZIA
GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES (OAB 111577/SP)
Processo 0003018-51.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Janaina Cristina
Oliveira de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - -OBS.: Ciência às partes do ofício de fls. 90/113, com informações
solicitados ao INSS, inclusive CNIS. - ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES (OAB 111577/SP)
Processo 0003230-72.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Aparecida
Donizete de Faria Serafim - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - -OBS.: Ciência às partes do ofício de fls. 53/72, com
informações solicitados ao INSS, inclusive CNIS. - ADV: RICARDO DA SILVA SERRA (OAB 311763/SP)
Processo 0003284-53.2006.8.26.0439 (00692/2006) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Manoel
Cândido Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Vistos. 1. Fls. 182/183: Extratos de Pagamento de Requisições,
no valor de R$25.881,01, R$11.091,85 e R$3.697,28. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls.
182/183, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se três alvarás judiciais, um relativamente
ao montante principal em nome da parte exequente e dois com relação aos honorários advocatícios, em nome do procurador.
Int. Dilig. - ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)
Processo 0003286-08.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Edvaldo Francisco
Cruz - I.N.S.S.I. - -OBS.: Ciência às partes do ofício de fls. 78/136, com informações solicitados ao INSS, inclusive CNIS. - ADV:
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES (OAB 111577/SP)
Processo 0003325-05.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Cristiane de Castro de
Lima - Instituto Nacional de Seguridade Social - -OBS.: Ciência às partes do ofício de fls. 65/73, com informações requisitadas
ao INSS, inclusive CNIS. - ADV: FABIANO BANDECA (OAB 191632/SP)
Processo 0003332-94.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Aparecida de
Almeida Camilo - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - -OBS.: Ciência às partes do ofício de fls. 69/72, com informações
solicitados ao INSS, inclusive CNIS. - ADV: RICARDO DA SILVA SERRA (OAB 311763/SP)
Processo 0003481-90.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Sandro Andre da Silva - - Bruna
Suzuki da Silva - Gilberto Marques - Vistos. 1. Fls. 94 e 96/97 (Petições das partes): Requerem a designação de audiência de
tentativa de conciliação. 2. Considerando que o direito em litígio incontroverso admite transação, com fundamento no art. 331
do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de janeiro de 2016, às 14 horas, a ser realizada na Sala de Audiência
do CEJUSC desta Comarca de Pereira Barreto, situado na Rua Francisco Paschoal Netto, nº 1360 CEP 15.370-000. 3. Se, por
qualquer motivo, não for obtida a conciliação, determinarei que os autos venham conclusos. Int. Dilig. - ADV: ANTONIO DIAS
PEREIRA (OAB 247585/SP), TATIANE PEREIRA TSUTSUME (OAB 318208/SP)
Processo 0003572-54.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Evandro Sérgio Varanda
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - -OBS.: Ciência às partes do ofício de fl. 251, do INSS, informando que houve a
alteração da datado inicio do benefício de aposentadoria por invalidez da parte autora para 07/07/2013, conforme decisão do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Tribunal Regional Federall - 3a. Região. - ADV: MICHELE AIELO PINHEIRO CARDAMONI (OAB 249465/SP)
Processo 0003828-36.2009.8.26.0439 (01015/2009) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria
Helena Pedroso Teixeira - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fls. 290/291: Extratos de Pagamento de
Requisições, no valor de R$47.592,04 e R$4.441,53. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls.
290/291, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se dois alvarás judiciais, um relativamente
ao montante principal em nome da parte exequente e outro com relação aos honorários advocatícios, em nome do procurador.
Int. Dilig. - ADV: JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP), LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI (OAB 185295/SP)
Processo 0004056-69.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Marcos de Souza Ferreira
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fl. 225 (Certidão cartorária): Certifica a não apresentação do laudo
pericial. 2. Destituo a Dra. SANDRA HELENA GARCIA do cargo de Perita Judicial nestes autos. 3. Nomeio o DR. JOÃO MIGUEL
AMORIM JUNIOR, como Perito Judicial, arbitrando seus honorários em R$400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista a
distância para a locomoção ao local da perícia, nos termos da Resolução 305/14 do Conselho da Justiça Federal. 4. Intime-se o
perito judicial a designar data e horário para a realização de perícia, intimando-se a parte autora, em seguida. Int. Dilig. - ADV:
HAMILTON SOARES ALVES (OAB 283751/SP)
Processo 0004419-03.2006.8.26.0439 (00940/2006) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Messias Tiago
dos Santos - Intituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fl. 160 (Certidão cartorária): Certifica a não apresentação do
laudo pericial. 2. Destituo a Dra. SANDRA HELENA GARCIA do cargo de Perita Judicial nestes autos. 3. Nomeio o DR. JOÃO
MIGUEL AMORIM JUNIOR, como Perito Judicial, arbitrando seus honorários em R$400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista
a distância para a locomoção ao local da perícia, nos termos da Resolução 305/14 do Conselho da Justiça Federal. 4. Intime-se
o perito judicial a designar data e horário para a realização de perícia, intimando-se a parte autora, em seguida. Int. Dilig. - ADV:
IVANI AMBROSIO (OAB 98215/SP)
Processo 0004548-42.2005.8.26.0439 (00971/2005) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Geni Gregorio
Prado - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - -OBS.: ciência às partes do ofício de fl. 244/245 do INSS, informando que o
benefício de aposentadoria por invalidez, do qual a parte autora é titular, encontra-se regularmente mantido conforme se infere
do extrato anexado. - ADV: LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI (OAB 185295/SP)
Processo 0004580-32.2014.8.26.0439 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Publico do Estado de
São Paulo - Espólio de Mário Muniz Barreto - - Arnaldo Pedroso Coelho - Fazenda do Municipio de Pereira Barreto - Vistos.
Esclareça o réu Espólio de Mário Muniz a qual finalidade está afetado o bem imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
preclusão. - ADV: HERITON CESAR GOVEIA DE ALMEIDA (OAB 218737/SP), ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP),
CRISTOVAM ALBERT GARCIA JUNIOR (OAB 165214/SP), ELIAS TELES DE ALMEIDA (OAB 301850/SP), CARLA DE NADAI
SANCHES (OAB 314476/SP)
Processo 0005049-59.2006.8.26.0439 (01068/2006) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Dirce de
Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fl. 307: Extrato de Pagamento de Requisições, no valor de
R$69.183,02. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre o depósito de fl. 307, no prazo de cinco dias. 3. Havendo
concordância ou no silêncio, expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente. Int. Dilig. - ADV: LUZIA GUERRA DE
OLIVEIRA R GOMES (OAB 111577/SP)
Processo 0006033-09.2007.8.26.0439 (01213/2007) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Sumiko Yokota
- Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fls. 148: Extrato de Pagamento de Requisições, no valor de R$1.058,92.
2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls. 148, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância
ou no silêncio, expeça-se alvará judicial, com relação aos honorários advocatícios, em nome do procurador. Int. Dilig. - ADV:
ANDRÉ LUIZ GONSALEZ CORTEZI (OAB 249204/SP)
Processo 0006199-41.2007.8.26.0439 (01238/2007) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jayme Baptista
Barboza - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fls. 255/256: Extratos de Pagamento de Requisições, no
valor de R$24.995,16, R$10.712,21 e R$3.570,72. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls.
255/256, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se três alvarás judiciais, um relativamente
ao montante principal em nome da parte exequente e dois com relação aos honorários advocatícios, em nome do procurador.
Int. Dilig. - ADV: GIAN CARLO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 201939/SP)
Processo 0900467-78.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Cleusa Maria Dias
Pasqualoti - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 280/281: Extratos de Pagamento de Requisições, no
valor de R$23.862,13, R$10.226,62 e R$5.113,30. 2. Manifeste-se o procurador da parte executada sobre os depósitos de fls.
182/183, no prazo de cinco dias. 3. Havendo concordância ou no silêncio, expeçam-se três alvarás judiciais, um relativamente
ao montante principal em nome da parte exequente e dois com relação aos honorários advocatícios, em nome do procurador.
Int. Dilig. - ADV: RENATO PELINSON (OAB 194679/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO DÉBORA THAÍS DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0002183-63.2015.8.26.0439 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - C.S.R. - E.C.A. - Cumprido
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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negativo (fls. 113/114). “DIGA O REQUERENTE ACERCA DO MANDADO RETRO.” - ADV: ANDREZA BERTOLETE TRENTIN
(OAB 218075/SP), ELAINE PAULA HERMANSON SANTANA (OAB 318289/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO DÉBORA THAÍS DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000017-24.2016.8.26.0439 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 1006751-48.2015.8.26.0361 - 7ª
VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES) - Banco Itaucard S/A - Construtora Edibeal Ltda - Vistos.
Cumpra-se a presente carta precatória, servindo-se de mandado. Cabe a parte autora contactar a Central de Mandados com
vistas a viabilizar sua participação no ato e, por conseguinte, a efetivação da medida que ora concedo. Após, devolva-se ao Juízo
de Direito Deprecante, com as nossas homenagens de praxe, fazendo-se as devidas anotações correspondentes. Intimem-se
e cumpra-se. DIAS, CONTACTAR O OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO. DECORRIDO O PRAZO, SEM O
CONTATO DA PARTE, SERÁ O MANDADO DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO) - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI
(OAB 248970/SP)
Processo 0000119-80.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Durval de Carvalho e outro Vistos. Concedo por mais 60 (sessenta) dias o prazo para o requerente providenciar a juntada da planta e memorial descritivo
do imóvel objeto dos autos. Int. - ADV: MAYARA FERNANDA GASPARELLO (OAB 337840/SP)
Processo 0000258-32.2015.8.26.0439 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.R.B.A. - O feito encontra-se em Cartório pelo
prazo de dez (10) dias. No silêncio, será devolvido ao arquivo. Int. - ADV: ALESSANDRO NOZELLA MONTEIRO (OAB 283687/
SP)
Processo 0000475-75.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sebastiao Luiz Bolandim
- Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Pereira Barreto - SAAE - - Fazenda do Municipio de Pereira Barreto - 1. Sebastião
Luiz Bolandim, qualificado na inicial, ajuizou “Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trabalho” em
face do SAAE - Serviço de Água e Esgoto de Pereira Barreto - e o Município de Pereira Barreto, também qualificados. Aduz o
autor, em apertada síntese, que é funcionário público municipal contratado para exercer a função de ajudante no SAAE. Afirma
que o Município, através do SAAE, assumiu o serviço de limpeza e manutenção das estações elevatórias de esgoto, contudo,
não foram contratados funcionários especializados, tampouco treinados os funcionários já existentes, deixando, ainda, de ser
feita a aquisição de equipamentos próprios e em funcionamento. Assevera que, para a limpeza e manutenção das estações, era
necessário levantar grade de contenção e a carretilha usada para tanto estava quebrada, sendo usada camionete. Assim, em 08
de agosto de 2014, enquanto auxiliava na abertura da grade, segurando-a a fim de que fosse puxada pelo veículo caminhonete
conduzida pelo funcionário ‘Miltinho’, teve a falange do seu dedo indicador esquerdo cortada. Afirma que está a sofrer danos
físicos e emocionais, uma vez que a função ‘pinça’ de seu dedo foi perdida, apresentando dificuldade para pegar objetos.
Requer, ao final, a procedência do pedido, a fim de que sejam os réus condenados ao pagamento de indenização por acidente
de trabalho no valor de R$ 136.800,00, acrescido de juros, correção monetária, honorários advocatícios e demais cominações
legais (fls. 02/14). Com a inicial, vieram os documentos de fls. 15/36. Foram concedidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita à parte autora (fls. 44). Citado (fl. 50), o Serviço de Água e Esgoto de Pereira Barreto apresentou contestação. Afirmou
que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual indevida a indenização pretendida. Argumentou que o valor
pretendido a título de indenização é excessivo, sobretudo considerando a dimensão da lesão sofrida, e, ainda, a incapacidade em
razão do ocorrido. Requereu a improcedência do pedido (fls. 53/58). Com a contestação, vieram os documentos de fls. 59/172.
Sobreveio réplica (fls. 176/180). Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 173), o réu manifestou-se
pela produção de provas testemunhal e documental, como também pelo depoimento pessoal do autor, arrolando testemunhas,
aduzindo não possuir interesse na designação de audiência de conciliação (fls. 182/183), enquanto o autor manifestou-se
requerendo a produção de prova pericial para a reconstituição do acidente e arrolou testemunhas (fls. 185/186). Citado (fl.
192), o Município de Pereira Barreto deixou transcorrer o prazo para contestar (certidão de fls. 193), apresentando a peça de
contestação intempestivamente. Como preliminar, aduz sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a culpa exclusiva da vítima
e sua ausência de responsabilidade, além da falta de razoabilidade do valor postulado a título de indenização (fls. 198/204).
Instado a especificar as provas que pretende produzir (fls. 208), o Município arrolou suas testemunhas (fls. 211) e requereu o
depoimento pessoal do autor. Os autos me vieram conclusos. 2. Dou por prejudicada a audiência preliminar prevista no artigo
331 do Código de Processo Civil, ante o desinteresse das partes e a peculiaridade do litígio em questão. 3. Não é caso de
julgamento antecipado da lide. 4. Passo a sanear o feito. 5. A preliminar aventada pela Municipalidade, de ilegitimidade passiva,
por confundir-se com o mérito, não merece acolhida. À luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, verifica-se que, “in statu
assertionis”, há correspondência lógica e pertinência subjetiva entre a causa posta em discussão e a qualidade para se estar
em juízo litigando sobre ela. A parte autora é a possível titular do direito sustentado na inicial e a Municipalidade, em tese, deve
suportar a procedência da demanda. 6. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, fixo como controvertidos
a responsabilidade das requeridas pela ocorrência do evento danoso em questão e a extensão dos danos. 7. É de cada das
partes o onus probandi com relação às respectivas alegações, nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil. 8. Defiro
prova testemunhal . Designo audiência de instrução e julgamento para 17/05/2016, às 13h30min. O autor e os réus já
arrolaram suas testemunhas (fls. 183; 185/186 e 211). Não será aceita a inquirição de testemunhas arroladas intempestivamente,
pois em tal hipótese infringir-se-á o princípio dispositivo, em detrimento da parte adversa. Intimem-se as testemunhas para
comparecer à audiência, bem como a parte autora para depoimento pessoal. As partes que não forem beneficiárias da
Assistência Judiciária deverão comprovar nos autos, em cinco dias, o recolhimento da verba do Oficial de Justiça (ou
da taxa pertinente) para o fim da intimação por mandado (ou por via postal) de suas testemunhas da terra e, no caso
de testemunhas de fora, deverão, nesse mesmo prazo, instruir adequadamente as cartas precatórias e distribuí-las no
Juízo deprecado. A falta de recolhimento ou recolhimento insuficiente dessa(s) verba(s) ou a não-distribuição da(s)
deprecata(s) implicará a necessidade de a parte interessada na prova trazer suas testemunhas à audiência de instrução
e julgamento neste Juízo, quer sejam da terra quer residentes em outras Comarcas, independentemente de intimação,
sob pena de preclusão da prova. Observo à Serventia que não deverão ser expedidos mandados, cartas intimatórias ou
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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cartas precatórias se o recolhimento das verbas correspondentes não for efetuado ou se fizer a menor ou ainda fora do prazo
assinado. Advirto as partes de que as testemunhas deverão ser regularmente qualificadas, nos termos do artigo 407 do Código
de Processo Civil. A prova testemunhal será declarada preclusa pelo Juízo no que respeita a testemunhas não qualificadas e, se
qualificadas de maneira incompleta, poderão pelo mesmo fundamento ser impugnadas pela parte adversa. Advirto também as
partes de que, na hipótese da juntada de certidão do Oficial de Justiça, negativa quanto à localização de testemunhas arroladas,
e sendo intimada a parte interessada na prova, pelo Diário da Justiça Eletrônico, para se manifestar sobre tal certidão, a sua
inércia, que a Serventia certificará, acarretar-lhe-á a preclusão da prova oral pretendida, independentemente de reiteração
dessa advertência, ressalvada tão-somente a hipótese de comparecimento espontâneo da testemunha na audiência. 9. Defiro
a produção de prova pericial com o objetivo de aferir a extensão do dano e o comprometimento físico do autor. Nomeio perito
o médico Dr. Jorge Cesar Curi Megid, habilitado nesta Vara. Intime-se para agendamento. Diante da complexidade, arbitro
os honorários periciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A produção da prova será custeada por aqueles que a
requereram, leia-se autor, que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, portanto, será paga somente ao final pelo vencido.
As partes poderão indicar assistentes técnicos e formular outros quesitos em cinco dias, nos termos do artigo 421, § 1º, do CPC.
Com a apresentação do laudo, dê-se vista às partes. Apresentem as partes quesitos e indiquem seus assistentes técnicos no
prazo legal. 10. Com a produção das provas acima determinadas, será a observada a necessidade da prova pericial referente
à reconstituição do acidente de trabalho em questão. 11. Prossiga-se com o até aqui determinado. Intimem-se e cumpra-se. ADV: MICHELE AIELO PINHEIRO CARDAMONI (OAB 249465/SP), HERITON CESAR GOVEIA DE ALMEIDA (OAB 218737/SP),
ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP), CARLA DE NADAI SANCHES (OAB 314476/SP)
Processo 0000610-87.2015.8.26.0439 - Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ministério Público do Estado
de São Paulo - Fazenda do Municipio de Pereira Barreto - Vistos. Ciente da petição retro. Aguarde-se o decurso do prazo
determinado as fls. 286. Após, manifestem-se as partes. Int. - ADV: HERITON CESAR GOVEIA DE ALMEIDA (OAB 218737/SP),
ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP), CARLA DE NADAI SANCHES (OAB 314476/SP)
Processo 0000732-03.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Rosangela de Souza Tavares
Ferreira - Transportadora Rodor Ltda - - Tatuapé Equipamentos Comerciais Ltda - ME - “Autos disponíveis para apresentação
da contestação por parte da Curadora Especial - Dra. Vanessa Lopes de Souza”. - ADV: VANESSA LOPES DE SOUZA (OAB
319403/SP), ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP), MARCOS DE LIMA (OAB 168428/SP), FÚLVIO GARITANO DE
CASTRO SPESSOTTO (OAB 178014/SP)
Processo 0000823-93.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Bruno Luiz Pereira
Rosa - Marcelo Ferreira Cardoso Veículos - ME - - Marcelo Ferreira Cardoso - - Luiz de Brito - Vistos. Diante da ausência de
manifestação nestes autos e do depósito de honorários periciais por parte do requerido Marcelo Ferreira Cardoso Veículos ME, declaro preclusa a produção de prova técnica. Diga o réu Marcelo Ferreira Cardoso, no prazo de dez dias, acerca de seu
interesse na produção de prova testemunhal, nos termos da decisão de fls. 179. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se e
cumpra-se. - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), FERNANDO APARECIDO SUMAN (OAB 81681/SP)
Processo 0001149-87.2014.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Alberto Aparecido Fernandez
- - ALESSANDRA CARLA MASTELARI FERNANDEZ - Vistos. Ciente da petição de fls. 211. Aguarde-se a devolução da carta
precatória expedida as fls. 197. No mais, junte o autor declarações de 03 (três) pessoas idôneas, acompanhada de cópias dos
documentos RG e CPF destas, que tenham conhecimento da situação de fato atinente à posse do imóvel sob os aspectos da
mansidão, continuidade, tranquilidade, duração e formação da cadeia possessória ou dominial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ressalto que as declarações escritas deverão ser individualizadas por testemunhas, com os reconhecimentos respectivos de
firma, estando sujeitas à avaliação do juízo, quanto à satisfação dos requisitos fáticos acima indicados, sendo certo, ainda, que
caso sejam reputadas insatisfatórias, será designada audiência para a colheita dos mesmos testemunhos, na forma oral. Int. ADV: LUCIANO TRAVAIN MENDES (OAB 263452/SP)
Processo 0001156-70.2000.8.26.0439 (00249/2000) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Ednauza Bonfim E.
Silva - O feito encontra-se em Cartório pelo prazo de dez (10) dias. No silêncio, será devolvido ao arquivo. Int. - ADV: IVETE
APARECIDA DE OLIVEIRA SPAZZAPAN (OAB 341280/SP)
Processo 0001156-70.2000.8.26.0439 (00249/2000) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Ednauza Bonfim E.
Silva - Vistos. Ciente da petição retro. Concedo vista dos autos fora de cartório pelo prazo de trinta (30) dias, conforme requerido.
Int. - ADV: IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA SPAZZAPAN (OAB 341280/SP)
Processo 0001477-80.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Isaura Cesaria da Silva
- Jose Mauricio Borin - Vistos. Manifestem-se as partes, no prazo de dez dias, acerca da informação de fl. 61. Sem prejuízo,
oficie-se ao Cartório de Imóveis solicitando cópia da matrícula atualizada do imóvel conforme fls. 61. Após, venham-me os
autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. - ADV: GUSTAVO TROMBIM RAGONHA (OAB 343758/SP), JOSY FELIX GATTI (OAB
189271/SP)
Processo 0001854-51.2015.8.26.0439 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Geraldina Dias de Souza - Renata Medeiros de Almeida - “... Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço com
resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, levando-se em conta, sobretudo, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), consoante art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, verbas estas que só serão exigíveis na forma
do art. 12 da Lei n. 1.060/50. P.R.I.C. “. Pereira Barreto, 07 de janeiro de 2015. - ADV: GIAN CARLO VILAS BOAS DA SILVEIRA
(OAB 201939/SP), RICARDO TANAKA VIEIRA (OAB 255243/SP)
Processo 0002016-46.2015.8.26.0439 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- Jose Landim de Souza - Andréia Dias Nascimento - - Rogério Aparecido Rosa - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado nº 439.2015/007296-8 dirigi-me ao endereço: Rua Álvaro Ferrari, 4061 e deixei de intimar e advertir
a ROGERIO APARECIDO ROSA, em razão do mesmo não residir no local, sendo que fui informada pelo morador da casa
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

799

vizinha de nº4051 que Rogério mudou do local há aproximadamente sete meses; dirigi-me a Rua Cyro Maia, 3151- fundos e
deixei de intimar e advertir a Rogério Aparecido Rosa, em razão do mesmo não residir mais no local, sendo que fui informada
pela moradora que reside na frente nº3151 , Sra. Rita Gonçalves Santos, que Rogério Aparecido Rosa mudou do local há
aproximadamente oito dias e ao que consta está residindo na Comarca de Santa Fé do Sul, no entanto a ,mesma alegou não
saber o endereço de Rogério Aparecido Rosa, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. O referido é verdade e dou
fé. (MANIFESTE-SE O PATRONO DO REQUERIDO, DR. FLORIANO TOSHIAKI WAKO, ACERCA DA CERTIDÃO ACIMA
MENCIONADA) - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), FLORIANO TOSHIAKI WAKO (OAB 93662/SP)
Processo 0002222-60.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Taxa de Limpeza Pública - Walderez dos Santos Costa
Fernandes - Fazenda do Municpio de Pereira Barreto - “... Pelas razões expostas, julgo improcedente o pedido, e o faço com
resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil. Por fim, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no
disposto no artigo 20, 4º do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Pereira Barreto, 10 de janeiro de 2016.” - ADV: ALBERTO JUN
DE ARAUJO (OAB 215587/SP), JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP), CARLA DE NADAI SANCHES (OAB 314476/SP),
HERITON CESAR GOVEIA DE ALMEIDA (OAB 218737/SP), SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP)
Processo 0002481-55.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Noboru Takasu - Fabio Luciano de
Oliveira da Silva - Ante a juntada pela parte autora de novo documento (fls. 56), intime-se o requerido a fim de que se manifeste,
no prazo de três dias. Em seguida, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: FERNANDO DOS PASSOS MARTINS (OAB 332179/
SP), SAMUEL DIAS DA SILVA LISBOA (OAB 355240/SP)
Processo 0002495-39.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Arnaldo Shigueyuki Enomoto
- Bruna de Campos Eigmann - “... Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e o faço com resolução de mérito nos termos do
artigo 269, I do CPC, a fim de condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a ser atualizada monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da
publicação desta sentença em cartório, e com incidência de juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação. Por sucumbente,
condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, por
equidade, levando-se em conta, sobretudo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço, em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante art. 20, § 4º do Código de Processo Civil. P.R.I.C.” - ADV:
CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)
Processo 0002555-46.2014.8.26.0439/01 - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Medicamentos - Maria Célia da
Silva - Fazenda do Municipio de Pereira Barreto - Vistos. Diante da concordância do executado (fls. 154), expeça-se ofício
requisitório. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP), NATALIA CERQUEIRA BUSCHIERI
(OAB 337844/SP)
Processo 0002740-21.2013.8.26.0439 (apensado ao processo 0004541-26.2000.8.26) (processo principal 000454126.2000.8.26) - Habilitação de Crédito - Gatticar Veiculos Ltda - Banco Bradesco S/A - Banco Bradesco S/A - - Fazenda do
Estado de São Paulo e outro - Vistos. Fls. 497/502: Defiro vista dos autos fora de cartório, mediante carga, por cinco dias, prazo
este suficiente à ciência do processo; Considerando o quanto decidido às fls. 406/407 (e, pois, determinação de realização
de perícia contábil com vistas à apuração do valor do crédito a ser levantado por cada qual dos credores habilitados nos
autos), bem como a ausência dos depósitos dos respectivos (não obstante intimadas as partes a fazê-lo), determino que
os honorários periciais sejam recebidos preferencialmente do montante a ser rateado, anteriormente aos créditos na forma
disposta às fls. 209/210 e 406/407; Uma vez certificada a preclusão da presente decisão, expeça-se guia em favor do perito,
conforme fls. 463, verso, e proceda-se conforme item 6 e seguintes de fls. 406 e 407; 3. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao
MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto solicitando informação quanto à subsistência da penhora
no rosto dos autos referente ao crédito de José Luis Delbem (e, pois, do trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos
da execução de honorários respectiva). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: KERLI CRISTINA SOARES DA SILVA (OAB 226598/
SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), ELIAS TELES DE ALMEIDA (OAB 301850/SP), REINALDO APARECIDO
CHELLI (OAB 110805/SP), SIMONE VENTURA ALEGRE CHIC SOLFA (OAB 194878/SP), ARMANDO TRENTIN (OAB 111926/
SP), TAMER VIDOTTO DE SOUSA (OAB 118055/SP), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB 12363/SP), GILSON
TEIXEIRA CAMPOS (OAB 174666/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)
Processo 0002863-48.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Maria
Caciana Aparecida Dorio - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Recebo a apelação interposta pela requerente Maria Caciana Aparecida
Doricio (fls. 83/97), em seu duplo efeito. Às contrarrazões. Isenta do preparo da apelação e despesas com o Porte de Remessa
e Retorno de Autos, visto que concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 40). Em seguida, remetam-se os
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Seção de Direito Privado II) com as homenagens de
estilo e observadas as formalidades legais. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB
285667/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), NATALINO SOLER MIOTO JUNIOR (OAB 252490/SP)
Processo 0002873-92.2015.8.26.0439 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
- Sebastiana de Souza - Espólio de Teruo Murakami - Antonio Borges de Carvalho Neto e outros - Vistos. Cumprida as
determinações anteriores, recebo a inicial e determino que citem-se, pessoalmente, com o prazo de 15 (quinze) dias, a pessoa
em cujo nome estiver transcrito o imóvel, os confrontantes e, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os confinantes e os
interessados ausentes incertos e desconhecidos. Cientifiquem-se, por via postal, para que manifestem eventual interesse na
causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial, planta e memorial. Intimem-se e cumprase. - ADV: ALVARO FERRARI NETO (OAB 347953/SP)
Processo 0002978-06.2014.8.26.0439 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Aparecida Florencio Duranti - - Antonio
Duranti - Companhia Pastoril e Agrícola do Viradouro - “Autos disponíveis para apresentação da contestação por parte do Curador
Especial - Dr. Alcides Mascaroz”. - ADV: ALESSANDRO NOZELLA MONTEIRO (OAB 283687/SP), ALCIDES MASCAROZ (OAB
67747/SP), SIMONE SETSUKO MATSUDA MONTEIRO (OAB 253755/SP)
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Processo 0003009-26.2014.8.26.0439 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- C.S.S. e outros - “... Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, para
o fim de determinar que sejam feitas retificações (i) no assento de óbito de Benedito Antonio de Souza, para que dele passe
a constar que os requerentes são filhos de Maria de Souza; bem como (ii) nos assentos de nascimento de Cleide Souza da
Silva, Anizia de Souza, Maria Aparecida de Souza Oliveira, Claudivina de Souza Pelisao, Claudinor Souza e Sebastiana Souza
França, a fim de que neles passe a constar o nome correto do genitor como Benedito Antonio de Souza, com fundamento
no artigo 214 e seus parágrafos da Lei nº 6.015/73. Isento de custas e despesas processuais, uma vez que concedidos aos
autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se o competente mandado
de averbação. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C.” Pereira Barreto, 10 de janeiro de
2016. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA - ADV: ALVARO FERRARI NETO (OAB 347953/SP)
Processo 0003186-53.2015.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - Luiz Carlos Oliveira da Silva - “... Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e o faço com
resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, para o fim de, declarando rescindido o contrato,
consolidar nas mãos da autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica
autorizada a autora a vender o veículo a terceiros, com devolução de eventual saldo ao réu, nos termos do art. 2º do DecretoLei n.º 911/69. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a terceiros que indicar.
Por sucumbente, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, por
equidade, em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil. Proceda-se ao desbloqueio do veículo junto
ao sistema Renajud. P.R.I.C.” - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 0003566-47.2013.8.26.0439 - Inventário - Inventário e Partilha - Ana Lúcia Pereira de Souza Senna - O feito
encontra-se em Cartório pelo prazo de dez (10) dias. No silêncio, será devolvido ao arquivo. Int. - ADV: RICARDO DA SILVA
SERRA (OAB 311763/SP)
Processo 0003596-82.2013.8.26.0439/01 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil - Willian Ferreira da Silva Márcio Honorato Ribeiro - Vistos. Ciente da petição de fls. 193. Determino a suspensão dos autos nos termos do artigo 791, III,
do Código de Processo Civil, aguardando-se provocação em arquivo, devendo a parte requisitar quando necessário. Intimem-se
e cumpra-se. - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), DANILO MEDEIROS PEREIRA (OAB 300263/SP)
Processo 0003646-74.2014.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - José Sossoloti Filho e outro
- Certifico e dou fé que, quanto ao cumprimento dos itens da r. Decisão de fls. 44 e verso, verifiquei o que segue abaixo. 3)
- Certidão vintenária de distribuição em nome de cada integrante do polo ativo da lide, de eventuais antecessores na posse
e de todos os titulares do domínio (incluindo, quanto a estes, inventários e arrolamentos, com prazo de 99 anos), bem como
certidão de objeto e pé de eventuais ações possessórias ou correlatas que constarem: juntou apenas as certidões referentes aos
requerentes JOSÉ SOSSOLOTE FILHO e SEBASTIANA DE FÁTIMA CARDOSO SOSSOLOTI (fls. 72/73), não juntou as certidões
dos requeridos. (OBS: DEVERÁ O AUTOR JUNTAR AOS AUTOS AS CERTIDÕES VINTENÁRIAS DOS REQUERIDOS,
CONFORME DETERMINADO AS FLS. 44) - ADV: JOSE ROBERTO ALEGRE JUNIOR (OAB 222164/SP)
Processo 0004019-42.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Rosangela Meira
Leite - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - “ “DEVERÁ O REQUERIDO BV FINANCEIRA S/A, NO
PRAZO DE 10 (dez) DIAS, RECOLHER AS CUSTAS E/OU DESPESAS PROCESSUAIS, conforme cálculo de fl. 142, sob pena
de inscrição em dívida ativa, consistentes em: - Taxa Judiciária-Execução no valor de R$ 106,25 (Guia DARE-Cód. 230-6) e
Despesas Processuais no valor de R$ 8,38 (Guia DARE-Cód. 304-9), TOTALIZANDO R$ 114,63 - ADV: PAULO ROBERTO
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUIS HENRIQUE FIGUEIRA (OAB 195568/SP)
Processo 0004356-94.2014.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Cleide Francisco Pires - Maicon
Roberto Maraia - - José Roberto Maraia - Mapfre Seguros - Vistos. 1. Não sendo caso de julgamento antecipado da lide, passo
a sanear o feito. 2. Fixo como pontos controvertidos eventual responsabilidade dos réus pelos danos alegadamente suportados
pela autora e, se o caso, sua extensão. É de cada das partes o onus probandi com relação às respectivas alegações, nos termos
do artigo 333 do Código de Processo Civil. 3. Dou o processo por saneado, já que presentes os pressupostos processuais e
as condições da ação, entendida esta como direito abstrato. Defiro prova testemunhal. 4. Designo audiência de instrução
e julgamento para o dia 17/05/2016, às 15h30min 5. As partes já arrolaram suas testemunhas (fls. 301 e 305). Não será
aceita a inquirição de testemunhas arroladas intempestivamente, pois em tal hipótese estar-se-á a violar o princípio dispositivo,
em detrimento da parte adversa. Intimem-se as testemunhas para comparecimento à audiência bem como as partes para
depoimento pessoal. As partes que não forem beneficiárias da Assistência Judiciária deverão comprovar nos autos, em cinco
dias, o recolhimento da verba do Oficial de Justiça (ou da taxa pertinente) para o fim da intimação por mandado (ou por via
postal) de suas testemunhas da terra e, no caso de testemunhas de fora, deverão, nesse mesmo prazo, instruir adequadamente
as cartas precatórias e distribuí-las no Juízo deprecado. A falta de recolhimento ou recolhimento insuficiente dessa(s) verba(s)
ou a não-distribuição da(s) deprecata(s) implicará a necessidade de a parte interessada na prova trazer suas testemunhas à
audiência de instrução e julgamento neste Juízo, quer sejam da terra quer residentes em outras Comarcas, independentemente
de intimação, sob pena de preclusão da prova. Observo à Serventia que não deverão ser expedidos mandados, cartas intimatórias
ou cartas precatórias se o recolhimento das verbas correspondentes não for efetuado ou se fizer a menor ou ainda fora do prazo
assinado. Advirto as partes que as testemunhas deverão ser regularmente qualificadas, nos termos do artigo 407 do Código de
Processo Civil. A prova testemunhal será declarada preclusa pelo Juízo no que respeita a testemunhas não qualificadas e, se
qualificadas de maneira incompleta, poderão pelo mesmo fundamento ser impugnadas pela parte adversa. Advirto também as
partes de que, na hipótese da juntada de certidão do Oficial de Justiça, negativa quanto à localização de testemunhas arroladas,
e sendo intimada a parte interessada na prova, pelo Diário da Justiça Eletrônico, para se manifestar sobre tal certidão, a sua
inércia, que a Serventia certificará, acarretar-lhe-á a preclusão da prova oral pretendida, independentemente de reiteração
dessa advertência, ressalvada tão-somente a hipótese de comparecimento espontâneo da testemunha na audiência. 6. Defiro a
expedição de ofício à Seguradora Líder para, nos termos da Súmula de n. 246 do STJ, aferir se a autora eventualmente aferiu
valores a titulo de seguro obrigatório (DPVAT). Intimem-se e cumpra-se. (OBS: DEVERÁ O REQUERIDO MAICON ROBERTO
MARAIA IMPRIMIR AS CARTAS PRECATÓRIAS, VIA INTERNET, EXPEDIDAS AS COMARCAS DE JALES/SP e ESTRELA
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D’OESTE/SP, A FIM DE INQUIRIR AS TESTEMUNHAS Shorley Aparecida Feliciano e Cleunice Pereira Ferreira, e distribuílas nos Juízos competentes, instruindo-as com cópia da inicial, contestações e procurações, e, finalmente, comprovar
nestes autos as distribuições das referidas cartas precatórias) - ADV: MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/
SP), RAFAEL CANDIDO FERREIRA BASSO (OAB 18114/MS), FERNANDO HUMAITA CRUZ FAGUNDES (OAB 129029/SP),
PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), JOSÉ CECILIO BOTELHO (OAB 313316/SP)
Processo 0004498-35.2013.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.A.R.S. - S.C.S. - O feito encontrase em Cartório pelo prazo de dez (10) dias. No silêncio, será devolvido ao arquivo. Int. - ADV: NATALINO SOLER MIOTO
JUNIOR (OAB 252490/SP)
Processo 0005207-17.2006.8.26.0439 (01078/2006) - Procedimento Sumário - Obrigações - Banco do Brasil S/A - Luiz
Eduardo Santos e Silva - Ante a notícia do julgamento do recurso ministerial pelo E. Tribunal de Justiça, bem como do retorno
dos autos à vara de origem, oficie-se ao MM. Juízo de Ilha Solteira solicitando informação quanto ao trânsito em julgado do v.
acórdão condenatório para ambas as partes. Após, venham-me conclusos. Int. - ADV: MARLY NOVAES ALVES VICENTE (OAB
100794/SP), MAURICIO MACEDO CRIVELINI (OAB 114456/SP), LICURGO UBIRAJARA DOS SANTOS JUNIOR (OAB 83947/
SP), JANSSEN DE SOUZA (OAB 90296/SP)
Processo 0901489-74.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Registro
Civil das Pessoas Naturais - Pedro Sobrinho - - Henrique Sobrinho e outro - Vistos. É caso de conversão do julgamento
em diligência. Segundo afirmado na exordial, o nome completo do genitor dos autores, os irmãos Pedro, Sebastião e Henrique
Sobrinho, é José Joaquim Evangelista Sobrinho - e não simplesmente José Sobrinho, conforme anotado em seus respectivos
documentos pessoais. A questão central repousa em se aferir se José Sobrinho é a mesma pessoa que José Joaquim Evangelista
Sobrinho, e os documentos juntados apresentam divergências cujo esclarecimento deve ser oportunizado aos autores. De fato,
da certidão de nascimento de Sebastião Sobrinho a fls. 10 consta como avô paterno a pessoa de Joaquim Duarte Evangelista,
o qual, em tal condição, seria o pai de José Sobrinho (José Joaquim Evangelista Sobrinho), tal como consta de seu assento
de nascimento a fls. 107. Essa mesma informação consta da certidão de nascimento do autor Henrique Sobrinho a fls. 14,
bem como de seu assento de nascimento a fls. 102. Já na certidão de casamento de José Joaquim Evangelista Sobrinho com
Francisca Maria de Jesus a fls. 18 consta que o pai daquele seria Joaquim Evangelista, e, a fls. 19, na certidão de óbito do
mesmo José Joaquim Evangelista Sobrinho, consta que este é filho de José Evangelista, assim como de seu assento de óbito
a fls. 410. A par disso, consta da certidão de óbito de fls. 19 que José Joaquim Evangelista Sobrinho casou-se em 12 de junho
de 1947, informação esta que destoa da constante a fls. 18, na certidão de casamento. Diante disso, intimem-se os autores a
fim de que, no prazo de quinze dias, esclareçam esses pontos, providenciando a juntada, se possível, de outros documentos a
auxiliarem a apreciação do pleiteado, tais como certidões de batismo, carteiras de trabalho, certidão de nascimento do genitor,
título de eleitor, certificado de reservista, dentre outros. Após, ao MP. E, em seguida, conclusos. - ADV: BRUNO VILAS BOAS DA
SILVEIRA (OAB 313600/SP), GIAN CARLO VILAS BOAS DA SILVEIRA (OAB 201939/SP)
Processo 0902037-02.2012.8.26.0439/01 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil - Damaris de Paula Rodrigues
- - Neusa de Andrade Rodrigues - - Fabricio Barboza Rodrigues - - Rodrigo de Andrade Rodrigues - Usina Santa Adélia Ltda - MAPFRE Seguros Gerais S/A - Vistos. Fls. 943/944: Cuida-se de pedido formulado pela Usina Santa Adélia para que seja intimada
ao depósito do valor da condenação somente após o depósito dos valores pela seguradora (condenada nos termos da apólice
contratada). É o breve relato. Fundamento e decido. O pedido formulado não merece acolhida. A demanda fora inicialmente
ajuizada pela parte autora em face da Usina Santa Adélia. Por força de denunciação requerida pela ré, ingressou a seguradora
Mapfre no feito. Conforme consta da sentença, “o caminhão é objeto de contrato de seguro celebrado entre a requerida e a
litisdenunciada (...), consubstanciado pela apólice nº 31/217/6028006147531’ (fls. 127). Por conseguinte, manifestou inclusive
sua aceitação à denunciação formulada. Obviamente, portanto, a litisdenunciada responde pelos danos, nos limites da apólice.
Saliente-se que, consoante o art. 75, I, do Código de Processo Civil, ‘o denunciado que, após aceitar a denunciação, contesta
o pedido principal, transforma-se em litisconsorte passivo do réu denunciante” (fls. 587/587)”. Da leitura, no mais, da sentença
vê-se que a ré e a litisdenunciada foram condenadas ao pagamento, em favor da autora, de importâncias diversas, limitada
a condenação desta última aos termos da apólice contratada. E, no que toca à condenação da litisdenunciada nos termos da
apólice, não houve alteração do decidido pelo E. Tribunal de Justiça (fls. 709/723). Diante de um tal contexto, considerando
que a demanda fora inicialmente proposta em desfavor da Usina Santa Adélia, que a lide secundária fora instaurada por força
de denunciação por esta movida, e, ainda, que a determinação judicial é em desfavor da Usina e da litisdenunciada, não há
como acolher-se o quanto requerido. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: BRUNNO ARAUJO RODRIGUES (OAB 338109/SP),
WENDER DISNEY DA SILVA (OAB 266888/SP), JOSE VIEIRA (OAB 69119/SP), MARCELO GALBIATI SILVEIRA (OAB 250092/
SP), ANDRÉA DA COSTA BRITES (OAB 240328/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PEREIRA BARRETO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000038-97.2016.8.26.0439
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1630/2015 - Pereira Barreto
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.S.O.J.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000039-82.2016.8.26.0439
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1066/2015 - Pereira Barreto
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AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.H.M.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000040-67.2016.8.26.0439
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 1797/2015 - Pereira Barreto
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000041-52.2016.8.26.0439
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 022/2015 - Suzanápolis
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000017-11.2016.8.26.0605
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 281/2016 - Pereira Barreto
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.M.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000004-12.2016.8.26.0605
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 01/2016 - Pereira Barreto
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: P.L.S.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000261-71.2015.8.26.0605
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 6337/2015 - Pereira Barreto
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.J.S.M.
VARA:2ª VARA JUDICIAL

PERUÍBE
Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUÍZAS DE DIREITO: CHRISTIENE AVELAR BARROS COBRA E JULIANA PITELLI DA GUIA
ESCRIVÃ JUDICIAL: MARISA A. MARCOLINA DE BRITO IMANOBU
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000408-07.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Balduino dos Santos
Neto Epp - MF Celulares Ltda Me - Vistos. Fls. 73 :Defiro .Anote-se. Designo audiência de conciliação para o dia quatro (04)
de março de 2016 ás 10:30 horas. Não havendo conciliação( acordo), a contestação poderá ser feita oralmente, caso o (a)
requerido(a) não esteja acompanhada(o) por advogado. Caso contrario, deverá ser protocolizado por seu advogado nos autos
no prazo de quinze(15) dias após a realização da audiência. Cite-se e Intimem-se , expedindo-se o necessário.O(a) dvogado
da(s) parte(s) deverá cientifica-las da audiência supra designada. Intime-se. - ADV: ADRIANA PAULA TEIXEIRA COLTRI (OAB
294509/SP)
Processo 0000505-41.2014.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Glaucia Fabricia
Cassola de Moraes - Comeri Litoral Comércio de Veículos Ltda - Conforme pedido do exeqüente, defiro o bloqueio de valores
monetários e nesta data, com fulcro no artigo 655-A, “caput”, do Código de Processo Civil, determino à autoridade supervisora
do sistema bancário, por meio eletrônico, através do Sistema BACEN-JUD, que preste informação sobre a existência de ativos
financeiros em nome do executado, determinando, inclusive, em caso positivo, a sua indisponibilidade, até o valor requerido.
Todavia, verificou-se a inexistência de ativos financeiros em nome do executado. Ante o exposto, manifeste-se o exeqüente, no
prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento da execução. - ADV: TALITA BORGES DEMETRIO (OAB 256774/SP)
Processo 0000510-39.2009.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Bancários - Ademar Caraccio Boulhosa - Banco
Itaú Sa - Vistos. Fls. 401 e 403: trata-se de pedido de levantamento de valores bloqueados através do sistema BACENJUD às
fls. 324/325. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que houve a homologação do cálculo do contador às fls. 355/358,
que considerou o depósito através do bloqueio de cotas de fls. 250, apontando inclusive saldo credor em favor do executado.
mAnte o exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 401 e 403. Manifestem-se as partes, em termos de prosseguimento, no prazo de
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5 (cinco) dias. O silêncio será interpretado como satisfação do débito e integral cumprimento das obrigações, sendo a presente
execução extinta, com fulcro no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. - ADV: JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO (OAB 29443/
SP), MARCELO RAYES (OAB 141541/SP), MARINA PASSOS DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (OAB 221702/SP), MARCIAL
BARRETO CASABONA (OAB 26364/SP)
Processo 0000612-56.2012.8.26.0441 (441.01.2012.000612) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Izabel Cristina Degrande - Raul Fernando Marcondes - - Elisangela Cristina da Silva Marcondes - - Fernando Magalhães
de Oliveira - - Mirtes Nerio Leite - Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Fernando
Magalhães de Oliveira às fls. 242/248 e de pedido de hasta pública apresentado pela exequente às fls. 255/256. Conforme se
verifica na certidão de objeto e pé dos autos 0001803-39.2012.8.26.0441 - 2ª vara desta Comarca (fls. 259/260), consta na
sentença lá prolatada condenação ao pagamento inclusive dos “encargos contratuais”. Ante o exposto, indefiro o pedido de
hasta pública e recebo a Exceção de Pré-Executividade. Ao excepto para manifestação no prazo de 15 dias. Intime-se - ADV:
CLARISSA MARIA RIBEIRO OGNIBENE (OAB 345734/SP), ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MARCONDES (OAB 193846/
SP), RAUL FERNANDO MARCONDES (OAB 190314/SP), DALMO ARMANDO ROMANCIO OGNIBENE (OAB 151743/SP),
KESLEI MACHADO GARCIA (OAB 282630/SP)
Processo 0000785-75.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Vinicius Gabriel
de Lima Batista Bacaro - Sky - Brasil Serviços Ltda - :Manifeste(m)-se o(a) autor(a) sobre Petição e documento, juntado(a)(s)
aos autos as fls.34/97 e, em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias..O silencio acarretara a extinção do presente feito.
Int. - ADV: MILENA XISTO BARGIERI (OAB 233904/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0000854-10.2015.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Leticia da Silva Coelho - Gilmara
Martins - Defiro o pedido sobre informações de eventuais endereços do solicitado, e nesta data determinei o acesso através dos
Sistemas BACENJUD e INFOJUD para que se prestassem tais informações. Seguem as respostas conforme impressões em
anexo. Manifeste-se o autor quanto ao prosseguimento da ação. - ADV: ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MARCONDES (OAB
193846/SP)
Processo 0001090-93.2014.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Wilson Roberto
Meyer - Audfocus Produtos Auditivos Ltda - Vistos. Fls.93/95:Oficie-se, conforme requerido. Intime-se a executada para efetuar
o pagamento do débito remanescente apurado às fls.94/95[ R$ 599,69], no prazo de 10 dias, sob pena de prosseguimento da
execução. Int. - ADV: ALEXANDRE ARNAUT DE ARAUJO (OAB 127680/SP)
Processo 0001138-91.2010.8.26.0441 (441.01.2010.001138) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Marlene
Oliveira Domingues - Fernando Freire - Vistos. Fls. 161/162:Ciente. Aguarde-se resposta pelo prazo de 30 dias. No silencio,
certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: ADERSON AUDI DE CAMPOS (OAB 113477/SP), JOAQUIM DARCY
BAPTISTA SIMÕES (OAB 245632/SP)
Processo 0001199-10.2014.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Mariane Ramos de
Souza - Hortella Verduras - Intime(m)-se o(a,s) a(o) executado(a), na pessoa de seu advogado,ou pessoalmente, caso não o
tenha, para proceder o pagamento do valor da condenação no montante de R$1.336,95 ( hum mil trezentos e trinta e seis reais
e noventa e cinco centavos), no prazo de 15 dias ,sob pena de multa de 10% (art. 475-J do C.P.C.) o qual deverá ser efetuado
em conta judicial, da Agência nº 7050-5 do Banco do Brasil S.A., cidade de Peruíbe/SP.Int. - ADV: DOUGLAS YUITI STEPHANO
(OAB 313770/SP), TALITA BORGES DEMETRIO (OAB 256774/SP)
Processo 0001500-93.2010.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Indústria e Comércio de Fogões David
Gomes Simões Ltda - Marlene dos Santos Lisboa Me - Vistos. Conforme pedido do exeqüente, determino que por meio eletrônico,
através dos Sistema ARISP, que preste informações sobre a existência de bens imóveis em nome da executada. Após a consulta,
verificou-se o resultado negativo. Ante o exposto, manifeste-se a exeqüente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento
da execução. Intime-se. - ADV: RAPHAEL JOSÉ DE MORAES CARVALHO (OAB 162482/SP), WENDEL MASSONI BONETTI
(OAB 166712/SP), LUIZ FABIANO SANTIAGO (OAB 191445/SP), JULIANA RIBEIRO CHERUBINI (OAB 284938/SP)
Processo 0001689-37.2011.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Wendel Massoni Bonetti - Olm Logistica
e Transporte Ltda (andraoda Logística e Transportes Ltda) - Vistos. Fls.:144/145: Trata-se de pedido de desconstituição da
personalidade jurídica que indefiro pelos motivos abaixo. Compulsando os autos, verifico que não houve intimação do executado
da penhora realizada em agosto/2013 (fls. 84). Revendo posicionamento anterior, entendo ser inadequado o prosseguimento do
feito neste Juizado Especial, diante da peculiaridade de que a parte executada não foi encontrada para ser citada pessoalmente.
A Lei nº 9.099/95 possui disposições expressas vedando a citação por edital (artigo 18, §2º) e determinando que, em caso
de execução, não encontrado o devedor, o feito deve ser extinto (artigo 53, §4º). Ambas as disposições são, na verdade, no
mesmo sentido e refletem a mens legis da lei em comento, que teve por objetivo a criação de um microssistema processual
pautado pela simplicidade, oralidade e celeridade. A citação editalícia, por sua própria natureza de ato fictício, não condiz, à
toda evidência, com tais postulados. Assim, o prosseguimento do processo de execução nestes moldes descaracteriza o sistema
dos Juizados Especiais, não se mostrando adequado. Nem mesmo em grande esforço interpretativo essa conclusão se altera,
já que a interpretação deve ser sempre feita sem se olvidar da principiologia do sistema. Por todo o exposto, não tendo sido
encontrado o devedor, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Dou por liberadas as penhoras,
providenciando-se a serventia ao desbloqueio das ordens RenaJUD (fls. 84). Por fim, providencie a serventia as anotações
atualizadas sobre o processo no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça. Os documentos juntados ficarão arquivados
no Ofício Judicial durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado, após o que serão inutilizados. Nesse
lapso temporal, poderão ser restituídos a requerimento das partes interessadas, tudo em conformidade com os itens 111 e 112,
do Capítulo IV, das Normas de Serviços dos Ofícios Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Publique-se,
registre-se e intime-se. - ADV: WENDEL MASSONI BONETTI (OAB 166712/SP)
Processo 0001997-39.2012.8.26.0441/01 (apensado ao processo 0001997-39.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Indenização por Dano Moral - Laurici Coimbra - Mirian Pereira Costa - - Ailan Katiane da Silva - Vistos. Em se tratando de
feito submetido às regras da Lei n. 9.099/95, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

804

reza expressamente o art. 53, § 4º. O processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade,
informalidade, economia processual, e não se compadece, desse modo, com intermináveis atos de comunicação processual na
tentativa de constrição de supostos bens de cuja existência sequer se tem notícia. E é esse o caso dos autos. Neste cenário,
DOU POR EXTINTO O FEITO na forma do artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, despesas ou honorários advocatícios.
P.R.I. - ADV: FLÁVIA FORMIGHIERI BRAGHIN (OAB 163369/SP), MIRTES APARECIDA AGUIAR PALHARES (OAB 105790/
SP)
Processo 0002199-11.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Vivian Erica Barby
Babic - Me - Mauricio Teixeira Lima - 2. O pedido é procedente. Os documentos acostados aos autos pela autora comprovam
a celebração do mencionado contrato de prestação de serviços, nos termos alegados. O réu, embora devidamente intimada,
compareceu à audiência de conciliação e, reconheceu o inadimplemento referente à prestação dos serviços educacionais do
ano letivo de 2013, equivalente a R$8.232,00 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais), porém, impugnou o débito relativo ao
ano letivo de 2014. A autora concordou com a impugnação e requereu a retificação do valor apontado na inicial pelo valor
apresentado pelo requerido. Nesse sentido, o alegado inadimplemento de prestações torna-se incontroverso. 3. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo
Civil, para condenar o réu ao pagamento à autora do valor de R$8.232,00 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais), acrescidos
de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, incidentes
desde o ajuizamento da ação. Deixo de fixar verba honorária por ser incabível na espécie (artigo 55 da Lei no 9.099/95). Fica
o vencido desde logo advertido de que, com o trânsito em julgado, deverá efetuar o pagamento do débito no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de imediata aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo
475-J do Código de Processo Civil. Consigno que, na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o
preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital,
publicado em 12/06/2006, com a seguinte redação: “O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado
independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à
soma das parcelas previstas nos incisos I e II do artigo 4º da Lei no 11.608/2003, sendo no mínimo 5 UFESPs para cada
parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado, aguarde-se provocação
da parte interessada por 90 (noventa) dias. No silêncio, destruam-se os autos. P.R.I.C. [Nota de cartório: R$ 447,03, valor de
preparo para eventual interposição de recurso, mais R$ 32,70, por porte de remessa.] - ADV: MARINA PASSOS DE CARVALHO
PEREIRA FIORITO (OAB 221702/SP)
Processo 0002209-55.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Regiane
Prado - Claro S.A - - Connect Prime Telecom - Ricardo Merinas Telefonia - Vistos. O(a) autor(a) fica autorizado(a) a retirar os
documentos que instruíram o pedido inicial, no prazo de noventa dias. Após, os documentos não reclamados bem como os autos
serão destruídos. Int. - ADV: TALITA BORGES DEMETRIO (OAB 256774/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB
146752/SP)
Processo 0002482-34.2015.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Rosineide da Silva - Leoeletro Comercio de Eletronicos Ltda - Intime(m)-se o(a,s) a(o) executado(a), na pessoa de seu
advogado,ou pessoalmente, caso não o tenha, para proceder o pagamento do valor da condenação no montante de R$4.554,67
(quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos ), no prazo de 15 dias ,sob pena de multa de 10%
(art. 475-J do C.P.C.) o qual deverá ser efetuado em conta judicial, da Agência nº 7050-5 do Banco do Brasil S.A., cidade de
Peruíbe/SP. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE STÁBILE. (OAB 251594/SP)
Processo 0002504-92.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Carlos Alberto Coltri Maria do Carmo Ribeiro Pinheiro - Vistos. Ante a devolução do AR negativo da carta de citação (fls. 29, vº) e a proximidade da
audiência designada, libere-se a pauta (fls 28). Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Int.
Peruíbe, 01 de dezembro de 2015. - ADV: ADRIANA PAULA TEIXEIRA COLTRI (OAB 294509/SP)
Processo 0002510-02.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Unaesp - Unidade de
Aprendizagem e Especialização Profissional Eireli - Antonio Carlos Nogueira - Manifeste(m)-se o(a) autor(a) sobre a certidão
cumprida negativa, juntado(a)(s) aos autos as fls.36 e, em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias..O silencio acarretara
a extinção do presente feito.Int.(teor da certidão:irigi-me ao endereço mencionado, onde encontrei o imóvel fechado com aspecto
de desocupado. Assim, passei a indagar com os vizinhos onde pude saber através do Sr. Sidney e sua esposa, moradores do
n° 87, que o requerido se mudou dali há aproximadamente 01 ano não sabendo os informantes precisar o atual paradeiro
do mesmo. Diante do acima exposto, DEIXEI DE CITAR E INTIMAR do inteiro teor deste, o requerido, ANTONIO CARLOS
NOGUEIRA, certificando-o como em local incerto e não sabido.) - ADV: MARCIO CONSTANTINO CASSETTARI MIMESSI (OAB
248552/SP), MARCO AURELIO OLIVEIRA CORREIA DA SILVA (OAB 288348/SP)
Processo 0002571-57.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Emerson
Nardes - Gilmar Rezende Santos - Vistos. O executado deixou de informar seu novo endereço, presumindo-se eficaz a intimação
realizada às fls. 42 (art. 19, § 2º da Lei 9.099/95). Fls. 35/36: Defiro. Anote-se. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de
fls. 27. Após, inicie-se a execução, procedendo-se as devidas anotações. Int. - ADV: ADRIANA PAULA TEIXEIRA COLTRI (OAB
294509/SP)
Processo 0002579-34.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Marcos Ferreira de
Almeida - Marleen Dayani Silva Peres - - Renato Lima da Silva - “Designada audiência de conciliação para o dia 17/03/2015, às
10:15 horas . O(A)(s) advogado(a)(s) da(s) parte(s) deverá(ão) cientificá-la(s) da audiência designada. Int.” - ADV: FABIO PRADO
MORENO (OAB 206711/SP), KAREEN CHRISTINA GOMES DA COSTA (OAB 340741/SP), VINICIUS ENSEL WIZENTIER (OAB
284502/SP)
Processo 0002581-38.2014.8.26.0441 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Silvio Cogo - Auto Escola Litoral Me
- Luciane Martins - Regularize a subscritora de fls. 54/55, Dra. Angela da Silva Mendes Caldeira - OAB/SP 212.199, juntando
instrumento de procuração em cinco dias. Int.”. - ADV: SILVIO COGO (OAB 135132/SP), ANGELA DA SILVA MENDES CALDEIRA
(OAB 212199/SP)
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Processo 0002610-54.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Talita Borges
Demetrio - Banco Bradesco S/A - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
celebrado nos presentes autos (fls. 38/39), já noticiado o seu cumprimento (fls. 42/43. Em consequência, DOU POR EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: JOSE
CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), TALITA BORGES DEMETRIO (OAB 256774/SP)
Processo 0002657-04.2010.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Carmen Celina de
Souza Lima - Banco do Brasil Sa - Rui de Oliveira - Vistos. Considerando que o reconhecimento de união estável não presume
a inexistência de outros herdeiros, aguarde-se por ora, aguarde-se pelo prazo de 30 dias, eventual habilitação de herdeiros do
“de cujus”, comprovando a inexistência de ajuizamento do inventário/arrolamento. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS MARQUES
(OAB 76909/SP), ROSANA CAPPELLANO BENTO (OAB 86919/SP), DEBORA ALEXANDRE CARLUCCI (OAB 301516/SP),
IVAN CARLOS DE ALMEIDA (OAB 173886/SP)
Processo 0002670-27.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Camila
Inacio Marcianno Nunes - Novo Pontocom Comércio Eletrônico S.A (EXTRA) - Vistos. Ante a certidão de fls. 88, proceda a
serventia o cancelamento da guia juntada às fls. 89 e expeça-se novo mandado de levantamento, a favor da requerente. Int. ADV: MILENA XISTO BARGIERI (OAB 233904/SP), THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (OAB 333267/SP)
Processo 0002805-39.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Maria Cristina dos Santos
Martins - R.S.GOSSN ME - SÃO VICENTE BZ (HERING) - Vistos. A despeito do estágio em que se encontram os autos, observo
que não estão em condições de sentenciamento. Isto porque, houve juntada de novos documento pela parte autora às fls. 27 e,
ainda, não oportunizado ao requerido ciência de referido documento, em observância ao princípio do contraditório. Desta forma,
converto o julgamento em diligência e determino a intimação da empresa ré para que se manifeste em 05 (cinco) dias, sobre a
fatura de cartão de crédito juntada às fls. 27. Decorrido o prazo, com a resposta ou sem ela, voltem conclusos. Intime-se. - ADV:
THIAGO AUGUSTO MONTEIRO PEREIRA (OAB 227846/SP)
Processo 0002943-50.2008.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Cid Ferreira Paulo - João
Pacheco Dutra Junior - Vistos. Em se tratando de feito submetido às regras da Lei n. 9.099/95, inexistindo bens penhoráveis, o
processo será imediatamente extinto, conforme reza expressamente o art. 53, § 4º. O processo nos Juizados Especiais orientase pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, e não se compadece, desse modo, com
intermináveis atos de comunicação processual na tentativa de constrição de supostos bens de cuja existência sequer se tem
notícia. E é esse o caso dos autos. Neste cenário, DOU POR EXTINTO O FEITO na forma do artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.
Sem custas, despesas ou honorários advocatícios. P.R.I. - ADV: CID FERREIRA PAULO (OAB 42218/SP)
Processo 0003078-18.2015.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Yara Regina
Bosio de Camargo - Auto Center Sales - Gleycon Rodrigues - ME - Designo audiência de conciliação para o dia quatro (04) de
março de 2016 ás 10:15 hs. Não havendo conciliação( acordo), a contestação poderá ser feita oralmente, caso o (a) requerido(a)
não esteja acompanhada(o) por advogado. Caso contrario, deverá ser protocolizado por seu advogado nos autos no prazo de
quinze(15) dias após a realização da audiência”Intime-se. - ADV: JANAINA CORRÊA FALCONERIS (OAB 166550/SP)
Processo 0003797-39.2011.8.26.0441 (441.01.2011.003797) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Marli Prado Rodrigues Batista - Caetana Ana da Silva Santos - - Paulo Sergio da Silva Santos - Vistos. Manifeste-se a
exequente em termos de prosseguimento no prazo de dez dias. No silêncio, voltem conclusos para extinção. Int. - ADV: JOSE
LUIZ DE CARVALHO PEREIRA (OAB 67702/SP)
Processo 0003995-71.2014.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Maria Creuza de
Oliveira Silva - Itaú Unibanco S/A - Intime(m)-se o(a,s) a(o) executado(a), na pessoa de seu advogado,ou pessoalmente, caso
não o tenha, para proceder o pagamento do valor da condenação no montante de R$4.718,43 (quatro mil setecentos e dezoito
reais e quarenta e três centavos ), no prazo de 15 dias ,sob pena de multa de 10% (art. 475-J do C.P.C.) o qual deverá ser
efetuado em conta judicial, da Agência nº 7050-5 do Banco do Brasil S.A., cidade de Peruíbe/SP.Int. - ADV: SANDRA GOMES
DA SILVA, ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP)
Processo 0004027-81.2011.8.26.0441 (441.01.2011.004027) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Mariceia Oliveira Silva Monteiro - Eduardo Pereira dos Santos - - Edna Valencio da Silva Carvalho - Vistos. Defiro o pedido
da exequente sobre informações de eventuais bens existentes em nome do executado e nesta data determinei à autoridade
supervisora da Receita Federal, por meio eletrônico, através do Sistema INFOJUD, que prestasse informações sobre declarações
de rendas do executado. A resposta foi negativa. Deste modo, manifeste-se a exequente quanto ao prosseguimento da ação.
Intime-se. - ADV: ROSELY TOLEDO BERTOLUZZI (OAB 124131/SP), MARINA PASSOS DE CARVALHO PEREIRA FIORITO
(OAB 221702/SP)
Processo 0004653-03.2011.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Vivian Erica Barby Babic Me - Maria
Selma Soares de Souza - Os autos encontram-se disponíveis para carga à requerente, pelo prazo de cinco dias. Int - ADV:
MARINA PASSOS DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (OAB 221702/SP)
Processo 0004655-65.2014.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Gisele
Aguiar Bezerra - Mapfre Seguradora - - S.O.S. Vale do Ribeira - Vistos. Revejo o despacho de fls. 174, segundo parágrafo, ante
o evidente erro de digitação, para que conste que o referido recurso inominado recebido foi interposto pela requerente às fls.
110/119. No que diz respeito ao atendimento da Serventia, ao tempo dos autos na conclusão e organização do trabalhos deste
Cartório, ressalto que tal fato decorre do acúmulo de serviço e número de feitos desta vara, sendo este um caso isolado, vez que
não há notícia de fatos semelhantes. Ademais, eventual inconformismo quanto ao atendimento prestado pelos Servidores deve
ser feito, não dentro destes autos que se presta a solucionar litígio entre as partes, mas pelas vias próprias. No mais, por ora,
remetam-se os autos ao juiz prolator da decisão dos embargos de fls. 126. Após, certifique a serventia quanto à regularidade
dos presentes autos e tempestividade do recurso inominado, preparo e contrarrazões, para posterior envio ao Colenda Turma
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

806

Julgadora com as nossas homenagens. - ADV: ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO (OAB 117978/SP), MONICA MACIEL
DOS SANTOS (OAB 325107/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO
(OAB 180737/SP), WENDEL MASSONI BONETTI (OAB 166712/SP)
Processo 0004790-48.2012.8.26.0441 (441.01.2012.004790) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão /
Resolução - Fernanda Santa Rosa - - Silvano Ismael Lopes de Andrade - Prime Administradora de Beneficios - - Unimed
Paulistana - Vistos. Fls. 440: Defiro. Procedo nesta data a transferência do valor bloqueado às fls. 431/434, conforme segue.
Expeça-se o mandado de levantamento do valor bloqueado pelo sistema do Bacen Jud 2.0 a favor da exequente. A autora
fica autorizada a retirar os documentos que instruíram o pedido inicial, no prazo de noventa dias. Após, os documentos não
reclamados bem como os autos serão destruídos. Int. [Nota de cartório: Fica intimada, a autora, a retirar a guia de levantamento
em cinco dias.] - ADV: DANIELLE CRAVO SANTOS ZENAIDE (OAB 195181/SP), RICARDO MONTU (OAB 195451/SP),
CLAUDIA CRISTINA PIMENTEL JUSTO (OAB 218213/SP), ROBERTO AFONSO BARBOSA (OAB 237661/SP), HELIO MARCOS
PEREIRA JUNIOR (OAB 240132/SP), FABIO ALVES MAROJA GARRO (OAB 252406/SP)
Processo 0004869-66.2008.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Daniela Martins de Oliveira Camargo
- Maria Amelia D Urso marisônia - - José Benedito Ribeiro - Vistos. Recebo os embargos como pedido de reconsideração em
razão do princípio da fungibilidade. Considerando que a verba executada no Processo 0217723-30.2009 refere-se a verbas
sucumbenciais, reconsidero o decisão de fls. 369, restando prejudicada a carta precatória expedida às fls. 380. Cancelese. Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: ANDREZA PALHARES
CARAUNA (OAB 245273/SP), LAERCIO BENKO LOPES (OAB 139012/SP)
Processo 0005174-79.2010.8.26.0441 (441.01.2010.005174) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - Domingues & Mutta Ltda Me - World Alarmes Ltda Me - - Cleridiano de Souza Silva - Fica novamente intimado
o exequente a retirar certidão de crédito em cinco dias.Int. - ADV: EDENILSON DE MELO CHAVES SILVA (OAB 188709/SP),
ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MARCONDES (OAB 193846/SP), MARLON KERCHE ROCHA (OAB 306516/SP)
Processo 0005677-61.2014.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Luciana Maria Oliveira Barbosa - Banco do Brasil S/A - Apresente a requerente a planilha do cálculo atualizado
em cinco dias. Int - ADV: JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 185574/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB
123199/SP)
Processo 0005813-58.2014.8.26.0441 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SIMONE SILVA DE LIMA 36278741881
- ALLAN BURDMAN ME - Vistos. Conforme pedido do exeqüente, defiro penhora on line, com fulcro no artigo 655-A,
“caput”, do Código de Processo Civil e determino que por meio eletrônico, através dos Sistema BACENJUD, para que preste
informações sobre a existência de ativos financeiros em nome do executado, determinando, inclusive, em caso positivo, a
sua indisponibilidade, até o valor requerido. Após a consulta, verificou-se a inexistência de ativos financeiros. Ante o exposto,
manifeste-se o exeqüente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento da execução. Intime-se. - ADV: MICHELLE SANTOS
(OAB 321302/SP)
Processo 0005893-32.2008.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Santissima Industria e
Comercio de Vestuario Ltda Epp - Maria de Lourdes Correia Stanzione - - Santíssima Indústria e Comércio de Vestuário Ltda Epp
- Vistos. Providencie a Serventia a abertura do 2º Volume dos autos. Fls. 201/202: Indefiro o pedido, tendo em vista a falta de
Convênio com as repartições indicadas. Dando impulso ao processo, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento
no prazo de dez dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: DANIELA COLAMARINO DE ALMEIDA VIGNOLI
(OAB 172877/SP), LUCIANA GALVÃO VIEIRA DE SOUZA (OAB 157815/SP)
Processo 0005918-35.2014.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Art Sul
Artefatos de Cimento - Sueli da Fatima Taveira - Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
Fundamento e decido. Considerando o não comparecimento injustificado do(a) reclamado(a) a esta audiência, devidamente
citado(a) e intimado(a) (fls. 89), reputo por verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a) na inicial em virtude do que dispõe
o art. 20 da Lei 9.099/95. A revelia por si só não autoriza a procedência da ação. A pretensão do autor deve estar embasada
no mínimo de documento que comprovem as alegações iniciais, o que é o caso. No tocante ao “quantum” da indenização, a
importância de R$ 414,81 se mostra junta e razoável para os fins almejados (Punir e reeducar o infrator, sem sacrificá-lo em
demasia, e compensar a vítima, sem enriquecê-la indevidamente). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos
do art. 269, I, do C.P.C, para condenar o(a) reu(é) a pagar ao(à) autor(a) a importância de R$ 414,81, com incidência de juros de
mora de 1% ao mês desde a data do evento ilícito e correção monetária a partir da citação. Isenção de custas e honorários nesta
instância, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, manifeste-se o autor em prosseguimento.
Em caso de silêncio por mais de seis meses, arquivem-se os autos. P.R.I. [Nota de cartório: R$ 235,50, valor de preparo para
eventual interposição de recurso mais R$ 32,70 por porte de remessa.} - ADV: ADRIANA PAULA TEIXEIRA COLTRI (OAB
294509/SP)
Processo 0005920-05.2014.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Paulo Cesar dos Santos
de Almeida - Claudete de Castro Dourado Andreotti - Paulo Cesar dos Santos de Almeida - Vistos. Revejo o despacho de
fls. 294, uma vez que tempestivo o recurso, conforme certidão retro. Recebo o recurso interposto às fls. 263/281, em seu
efeito devolutivo. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente. Anote-se. À parte contrária para apresentação das
contrarrazões, no prazo legal. Oportunamente, remetam-se os autos ao Colégio Recursal com nossas homenagens. Int. - ADV:
PAULO CESAR DOS SANTOS DE ALMEIDA (OAB 132443/SP), ANA PAULA SILVEIRA MARTINS (OAB 265816/SP)
Processo 0005969-46.2014.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Art Sul Artefatos
de Cimento - Tivinho Uniformes Profissionais - Vistos. Conforme pedido do exeqüente, defiro penhora on line, com fulcro no
artigo 655-A, “caput”, do Código de Processo Civil e determino que por meio eletrônico, através dos Sistema BACENJUD, para
que preste informações sobre a existência de ativos financeiros em nome do executado, determinando, inclusive, em caso
positivo, a sua indisponibilidade, até o valor requerido. Após a consulta, verificou-se a inexistência de ativos financeiros. Ante o
exposto, manifeste-se o exeqüente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento da execução. Intime-se. - ADV: ADRIANA
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PAULA TEIXEIRA COLTRI (OAB 294509/SP)
Processo 0006015-35.2014.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Maria Helena Tralli
Meleiro - Maria Ivonete de Lima - Manifeste-se a requerente quanto a certidão de fls. 57, em dez dias. - ADV: SUELI DAMASO
RODRIGUES (OAB 159571/SP), FABIO SIMOLA AVILA (OAB 354042/SP)
Processo 0006074-23.2014.8.26.0441 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Vivian Erica Barby Babic
Me - Cristina Osnidi de Oliveira Padovan - Vistos. Em se tratando de feito submetido às regras da Lei n. 9.099/95, inexistindo
bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme reza expressamente o art. 53, § 4º. O processo nos Juizados
Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, e não se compadece,
desse modo, com intermináveis atos de comunicação processual na tentativa de constrição de supostos bens de cuja existência
sequer se tem notícia. E é esse o caso dos autos. Neste cenário, DOU POR EXTINTO O FEITO na forma do artigo 53, §4º, da
Lei n. 9.099/95. Sem custas, despesas ou honorários advocatícios. P.R.I. - ADV: MARINA PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
FIORITO (OAB 221702/SP)
Processo 0006348-26.2010.8.26.0441 (441.01.2010.006348) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
- Elenice de Almeida Santos de Carvalho - Eloi Kaneo Kubagawa Me - Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração de fls. 210,
vez que não há nos autos comprovação da entrega do referido manual no ato da entrega da mercadoria e deixou de apresentar
no prazo concedido, ainda que estivesse “disponível para download”. Assim mantenho a decisão de fls. 207 em seus exatos
termos. Intime-se. - ADV: NELSON MARQUES LUZ (OAB 78943/SP), ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA (OAB 128604/SP)
Processo 0007234-83.2014.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Regis dos
Santos Lima - Lenne Volia Dutra e Silva - :Intime(m)-se o(a,s) a(o) executado(a), na pessoa de seu advogado,ou pessoalmente,
caso não o tenha, para proceder o pagamento do valor da condenação no montante de R$1.796,94 (hum mil setecentos e
noventa e seis reais e noventa e quatro centavos ), no prazo de 15 dias ,sob pena de multa de 10% (art. 475-J do C.P.C.) o
qual deverá ser efetuado em conta judicial, da Agência nº 7050-5 do Banco do Brasil S.A., cidade de Peruíbe/SP.Int.N - ADV:
MANOEL FERREIRA DE SOUZA (OAB 297819/SP), MARIALICE PEREIRA (OAB 144503/SP)
Processo 3001257-93.2013.8.26.0441 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Roberto
Lopes - Claudete de Castro Dourado Andreotti - Vistos. Fls. 191/192: Indefiro por falta de amparo legal. Manifeste-se em termos
de prosseguimento dos autos, no prazo de 10 dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: ADRIANO IALONGO
RODRIGUES (OAB 307515/SP), ANA PAULA SILVEIRA MARTINS (OAB 265816/SP)
Processo 3002078-97.2013.8.26.0441/01 - Cumprimento de sentença - Protesto Indevido de Título - João Paulo Alves
Santana Me - Lider Alimentos do Brasil S/A - Intime(m)-se o(a,s) a(o) executado(a), na pessoa de seu advogado,ou pessoalmente,
caso não o tenha, para proceder o pagamento do valor da condenação no montante de R$ 7.311,44 (sete mil trezentos e onze
reais e quarenta e quatro centavos ), no prazo de 15 dias ,sob pena de multa de 10% (art. 475-J do C.P.C.) o qual deverá ser
efetuado em conta judicial, da Agência nº 7050-5 do Banco do Brasil S.A., cidade de Peruíbe/SP.Int. - ADV: MARCIO EL KALAY
(OAB 224583/SP), ANGELA DA SILVA MENDES CALDEIRA (OAB 212199/SP), LUIZ FABIANO SANTIAGO (OAB 191445/SP),
ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUÍZAS DE DIREITO: CHRISTIENE AVELAR BARROS COBRA E JULIANA PITELLI DA GUIA
ESCRIVÃ JUDICIAL: MARISA A. MARCOLINA DE BRITO IMANOBU
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000613-70.2014.8.26.0441 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Rilindo Marciano
Ramos da Silva - Vistos. Declaro nulas as provas produzidas, visto que anteriores ao recebimento da denúncia. Designo
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 14/01/2016 às 18 horas, ocasião em que se apreciará o recebimento
da denúncia e deverá o(a) denunciado(a) apresentar resposta, nos termos do artigo 81 da Lei nº 9.099/95. Cite-se e intime-se
o(a) denunciado(a), bem como intimem-se/requisitem-se as testemunhas de acusação, sendo que as arroladas pela defesa
deverão comparecer independentemente de intimação ou serem requeridas até 10 dias antes da audiência, para que haja tempo
hábil para o ato. Observe-se o endereço do(a) denunciado(a), sendo em outra comarca, expeça-se o necessário para citação/
intimação em tempo hábil. Requisite-se o réu preso ao CDP. Após a citação, solicite-se à OAB nomeação de um(a) defensor(a)
ao(a) denunciado(a), intimando-o(a) de todo o processado, bem como para comparecer à audiência ora designada. Ciência ao
M.P. - ADV: ANTONIO ROBERTO PICCININ (OAB 98837/SP)
Processo 0006133-79.2012.8.26.0441 (441.01.2012.006133) - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - Osvaldo
Rodrigues Reis Filho - Vistos. Fl.144:Defiro o parcelamento da prestação pecuniária e da multa em 10 parcelas, devendo o réu
comprovar em Cartório o devido pagamento. Remetam-se os autos à Contadoria para apuração dos valores. Ciência ao M.P.
Int. [Nota de cartório: Valor da multa R$ 263,50, conforme cálculo de fls. 152] - ADV: LUIZ CARLOS FARIAS (OAB 107295/SP),
ALKJEANDRE FRANCIS DE OLIVEIRA BOLFARINI (OAB 230918/SP)
Processo 0006502-68.2015.8.26.0441 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Injúria - Pinah Vieira Mendes Silva Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e DECIDO. Em razão da manifestação do
Ministério Público (fl.10), não cumprida exigência legal essencial, prevista no artigo 44 do Código de Processo Penal, REJEITO
a presente queixa-crime, com fulcro no artigo 395, II, do mesmo Códex, bem como JULGO EXTINTA a punibilidade de ERICA
MENEGILDO, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, em razão do decurso do prazo decadencial. Se requerido pela
Patrona da querelante, fica desde já deferido o desentranhamento da procuração ‘ad judicia’, e dos documentos, substituindoPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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os por cópia a ser fornecida pelo interessado. Nos termos do Provimento CSM nº 1.869/2011, aguarde-se pelo prazo de cento
e oitenta dias, a contar da data do trânsito em julgado desta sentença. Após, destruam-se os autos, com as devidas anotações.
Ciência ao M.P. - ADV: ADRIANA PAULA TEIXEIRA COLTRI (OAB 294509/SP)
Processo 0007321-39.2014.8.26.0441 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência - J.P. - Jeferson Silva dos
Santos - Vistos. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia ____/____/_____ às ________, ocasião em
que se apreciará o recebimento da denúncia e deverá o(a) denunciado(a) apresentar resposta, nos termos do artigo 81 da Lei
nº 9.099/95. Cite-se e intime-se o(a) denunciado(a), bem como intimem-se/requisitem-se as testemunhas de acusação, sendo
que as arroladas pela defesa deverão comparecer independentemente de intimação ou serem requeridas até 10 dias antes da
audiência, para que haja tempo hábil para o ato. Observe-se o endereço do(a) denunciado(a), sendo em outra comarca, expeçase o necessário para citação/intimação em tempo hábil. Requisite-se o réu ao CDP de São Bernardo do Campo/SP. Após a
citação, solicite-se à OAB nomeação de um(a) defensor(a) ao(a) denunciado(a), intimando-o(a) de todo o processado, bem
como para comparecer à audiência ora designada. Ciência ao M.P. - ADV: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA (OAB 338809/SP)
Processo 0007321-39.2014.8.26.0441 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência - J.P. - Jeferson Silva dos
Santos - Vistos. Ante a certidão retro, revejo o despacho de fls. 164 para retificar a data da audiência para 27/01/2016, às 18
horas. Cobre-se por e-mail a devolução da carta precatória distribuída à Comarca de São Bernardo do Campo, independente de
cumprimento. Cumpra-se, no mais, o lá determinado com brevidade. Int. - ADV: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA (OAB 338809/
SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PITELLI DA GUIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE DE LIMA CROFFI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000374-38.2015.8.26.0633 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - D.M.S.
- Vistos. A REPRESENTAÇÃO JÁ FOI RECEBIDA ÀS FLS. , dando o adolescente como incurso nos artigos nela mencionados,
posto que presentes os requisitos do artigo 182, § 1º, da Lei nº 8.069/90. Providencie a serventia à juntada aos autos da certidão
de nascimento do adolescente, em cumprimento ao item 17-A, do Capítulo XI, das Normas de Serviços Judiciais do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Anote-se a data limite para o término da ação sócio-educativa, conforme determinação
do artigo 183 da Lei nº 8.069/90. CIENTIFIQUE-SE O ADOLESCENTE E SEUS PAIS OU RESPONSÁVEL DO TEOR DA
REPRESENTAÇÃO, oportunidade em que todos eles deverão ser indagados sobre a existência de defensor constituído. Na
hipótese de declinarem não o tê-lo, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil para que indique um Defensor Dativo ao
adolescente, intimando-o para comparecimento à audiência de apresentação. Caso os pais ou responsável do adolescente
não sejam localizados, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil para que nomeie curador especial ao adolescente, nos
termos do artigo 184, § 2º, da Lei nº 8.069/90. O adolescente e seus pais ou responsável também deverão ser notificados
para comparecimento, acompanhados de advogado, caso o tenham, à AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE,
DESIGNADA PARA O DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, ÀS 13:30 HORAS, providenciando a serventia às intimações e requisições
necessárias. Em razão do princípio da celeridade processual e devido ao exíguo prazo para o término da ação sócio-educativa,
já DESIGNO AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO PARA O DIA 28 DE JANEIRO DE 2016, ÀS 13 : 30 HORAS, providenciando a
serventia às intimações e requisições necessárias, inclusive a intimação de eventuais testemunhas de defesa arroladas em
Defesa Prévia a ser apresentada no prazo de três dias a contar da audiência de apresentação. Quanto A DECRETAÇÃO
DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO ADOLESCENTE, propugnado pelo Ministério Público quando do oferecimento da
Representação, cumpre observar as ponderações a seguir aduzidas. O adolescente foi representado em ação sócioeducativa
pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Portanto, trata-se de ato infracional praticado sem violência ou
grave ameaça à pessoa. No entanto, conforme disciplina o artigo 108, parágrafo único, combinado com o artigo 184, “caput”,
ambos da Lei nº 8.069/90, a internação pode ser decretada ou mantida desde que existam indícios suficientes da autoria e prova
da materialidade do ato infracional, bem como que esteja demonstrada a necessidade imperiosa da medida, hipóteses estas
existentes na presente ação sócioeducativa. Ante o exposto, MANTENHO A APREENSÃO EM FLAGRANTE DO ADOLESCENTE.
COBRE-SE A REMESSA AOS AUTOS DO LAUDO PERICIAL QUÍMICO-TOXICOLÓGICO. Defiro os demais requerimentos
formulados pelo Ministério Público quando do oferecimento da Representação. Intime-se. - ADV: DJALMA MARTINS DA SILVA
(OAB 175991/SP)

PIEDADE
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIEDADE EM 11/01/2016
PROCESSO :1001638-61.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Dilermando Damásio Tura
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :1001639-46.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Dharlan Mansur Ramos me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001640-31.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 48658/SP - Wilma Fioravante Borgatto
EXECTDO
: Milton Rodrigues da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001641-16.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Benedito Ilson Luiz- Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001642-98.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 48658/SP - Wilma Fioravante Borgatto
EXECTDA
: Ligia Fernanda Alves dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001643-83.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Alexandre Augusto Fusetti - ME
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001644-68.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Adilson Takemi Yanati
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001645-53.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 48658/SP - Wilma Fioravante Borgatto
EXECTDO
: Mineradora Vale das Nascentes Ltda.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001646-38.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Adilson Honorato da Luz
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001647-23.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 48658/SP - Wilma Fioravante Borgatto
EXECTDO
: Mario Nunes de Santana
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001648-08.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Abel Pereira
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1001649-90.2015.8.26.0443
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
: 117475/SP - Renato Lima Junior
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

809

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

EXECTDO
: Ailton Almeida Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001650-75.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Airton Fabricio Teixeira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001651-60.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Alexandre de Jesus Schumacher
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001652-45.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Alexandre Paronitti
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001653-30.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 48658/SP - Wilma Fioravante Borgatto
EXECTDO
: Luiz Vanderlei Maimoni
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000016-10.2016.8.26.0443
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Fábio Robis Bulgarelli
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001654-15.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Camarão Brasil- Comercio de Alimentos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001655-97.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 48658/SP - Wilma Fioravante Borgatto
EXECTDO
: M R da Silva Restaurante Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001656-82.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Mercedes Vitiello de Oliveira - Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001657-67.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Vanessa Yumi Bistafa Hori Me
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001658-52.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Tania Borgatto Alvarenga Informatica Me
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:1001659-37.2015.8.26.0443
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CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Amarildo Rolim Martins
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001660-22.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Juliano Seizo Uchi
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001662-89.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: José Torres
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001661-07.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Antonio Costa dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001663-74.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Wender Aparecido Vieira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001664-59.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Amador Antonio Domingues Piedade -ME
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001665-44.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: José Eduardo Rodrigues Forte
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0001274-25.2015.8.26.0567
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Juracy Rosa Soares
ADVOGADO : 183576/SP - Magda Helena Leite Gomes Taliani
REQDO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001666-29.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Serviços de Registro de Imóveis
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001667-14.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Tabelião de Notas Protestos e Títulos
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDA

:1001668-96.2015.8.26.0443
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
: 117475/SP - Renato Lima Junior
: Viviane Cristina de Oliveira Oteiza
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VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001669-81.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDA
: Wanderlea de Almeida
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001670-66.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDA
: Silvia de Oliveira Tenorio
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001671-51.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 117475/SP - Renato Lima Junior
EXECTDO
: Ilan Batista de Oliveira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001672-36.2015.8.26.0443
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
ADVOGADO : 48658/SP - Wilma Fioravante Borgatto
EXECTDO
: Cesar Augusto Scopel
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000014-40.2016.8.26.0443
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vera Violeta Komauer
ADVOGADO : 266423/SP - Vanessa Santos Moreira Vaccari
REQDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0000123-08.2015.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.T.O. - J.L.F. - Ficam
as partes intimadas de que foi agendada perícia no dia 04/02/2016 às 07:00h, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. - ADV:
ANTONIO GABRIEL DE LIMA (OAB 63378/SP), WAGNER VINICIUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB 280849/SP)
Processo 0000130-97.2015.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.P.N. - G.C.N. - Em que pese o pedido da
representante ministerial, já houve resposta ao ofício do Conselho Tutelar a fls. 75, não havendo necessidade de expedição de
novo ofício e nem tampouco do mandado de constatação. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, em cinco
dias. Sem prejuízo, realize-se estudo social na residência das partes, bem como depreque-se a avaliação psicológica. Com o
retorno de referidos trabalhos, tornem conclusos para apreciação das demais provas. Intimem-se. - ADV: JOSE FRANCISCO
CARDOSO (OAB 222163/SP), CLÁUDIA RENI CARDOSO (OAB 264430/SP), FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP)
Processo 0000578-41.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000578) - Procedimento Ordinário - Guarda - A.A.S.R. - Diante dos
fatos noticiados, fica a genitora com a guarda provisória dos menores. Expeça(m)-se termo(s) de guarda. No mais, cadastre-se
o endereço do autor informado no Boletim de Ocorrência, remetendo-se os autos à Assistente Social, oportunamente. Int. - ADV:
RENATA GOMES ABREU E ALMEIDA (OAB 140334/SP), BORGUE E SANTOS FILHO (OAB 244796/SP)
Processo 0001247-26.2015.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Leila Ribeiro da Costa Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ficam as partes intimadas de que foi agendada perícia no dia 03/02/2016 às 10:00h,
com Dr. Dirceu de Albuquerque Doretto, rua Epitácio Pessoa, 176 - Sorocaba/SP. . - ADV: LICELE CORREA DA SILVA (OAB
129377/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)
Processo 0001685-52.2015.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Miguel Rodrigues
Machado - Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo - - Município de Piedade - São Paulo - Fica o autor intimado de que
os medicamentos já encontram-se à disposição para retirada na DRS XVI. - ADV: RENATO LIMA JUNIOR (OAB 117475/SP),
DANILO GAIOTTO, ANGELO ROJO LOPES (OAB 33112/SP)
Processo 0004597-56.2014.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - T.E.S.M. - E.M. - Manifeste-se o
autor, tendo em vista a devolução da carta precatória negativa (requerido não localizado). - ADV: MARIA EUGENIA GARCIA
(OAB 217352/SP)

Criminal
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2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 0004552-52.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Eric
Aparecido Nunes Alves - Fica a defesa intimada, para no prazo legal, apresentar as suas alegações finais. - ADV: MARLIS
PEREIRA DO LAGO (OAB 83902/SP), CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)

PILAR DO SUL
Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KARINA JEMENGOVAC PEREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO FLORA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000028-38.2016.8.26.0444 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - V.P.P.
- - M.R.M.F. - Vistos. I - Recebo a representação oferecida contra os adolescentes MARCELO RODRIGUES DE MATOS FILHO
e VITÓRIA PEDROSO PROFETA, pela prática, em tese, de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes
e designo audiência de apresentação para o dia 18 de janeiro de 2016, às 17 horas; II Defiro as diligências suscitadas pelo
Parquet em sua cota ministerial; III - Tendo em vista a gravidade do ato infracional crime equiparado a hediondo - somado aos
indícios de autoria e materialidade (delações anônimas e confissões dos sindicados), mister suas a internação provisória de
ambos como forma de lhes desvencilhar da criminalidade e, por consequência, garantir a ordem pública, a instrução criminal,
quiçá aplicação da lei penal. Por todo exposto, DEFIRO o requerido pelo Ministério Público e determino a internação provisória
dos adolescentes MARCELO RODRIGUES DE MATOS FILHO e VITÓRIA PEDROSO PROFETA, pelo prazo de quarenta e cinco
(45) dias. Expeça-se guia de internação provisória, requisite-se vaga, apresentação na audiência e relatório polidimensional à
Fundação Casa. Cientifiquem-se e notifiquem-se os adolescentes e seus representantes legais sobre o processo instaurado,
sobre a data em que deverão comparecer perante este Juízo e sobre a necessidade de constituírem advogado para a defesa
dos adolescentes. Ad cautelam, solicite-se à Defensoria Pública local a indicação de advogados dativos para atuarem na defesa
dos infratores. IV Sem prejuízo, a se considerar que os adolescentes foram apreendidos na noite do dia 08 de janeiro de 2016,
esclareça a d. Autoridade Policial, com urgência, o motivo que o impossibilitou de apresentar os menores ao plantão judiciário,
bem como à decisão de mantê-los na Cadeia Pública desta cidade (Marcelo), bem assim de apresenta-los perante a Fundação
Casa (Vitória), diga-se, sem qualquer determinação judicial para tanto, sob pena de responder criminalmente por abuso de
autoridade. V - Ciência ao MP. VI - Intime-se. Pilar do Sul, 11 de janeiro de 2016. - ADV: SOLANGE MARIA PEREIRA DE GÓES
(OAB 169699/SP), ROGÉRIO MACIEL (OAB 201530/SP)

PINDAMONHANGABA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000031-70.2016.8.26.0445
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: I.M.N.
ADVOGADO : 346295/SP - Flávia Cardoso Lopes
REQDO
: E.W.N.F.
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000035-10.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.S.
ADVOGADO : 126911/SP - Patricia Campos Magalhaes
REQDA
: M.A.S.
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000029-03.2016.8.26.0445
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Regina Célia de Oliveira Souza
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ADVOGADO : 175211/SP - Célia Regina Padovan
REQDO
: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000030-85.2016.8.26.0445
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO : 196632/SP - Cláudia Valério de Moraes
EMBARGDO : Roberto Cotrim
ADVOGADO : 150161/SP - Marcel Afonso Barbosa Moreira
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000032-55.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Levindo Lino Rosa
ADVOGADO : 178709/SP - Juliano Modesto de Araujo
REQDO
: Paulo Henrique Salgado
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000033-40.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Derci Aparecida de Souza Santos
ADVOGADO : 127863/SP - Elisete dos Santos Souza
REQDO
: Manoel Pedro de Faria
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000034-25.2016.8.26.0445
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: ‘BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO : 77460/SP - Marcio Perez de Rezende
EXECTDO
: Milton Rodrigues de Oliveira Centro Automotivo - Me (Nome Fantasia Capricho Auto Center)
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000036-92.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: F.H.S.
ADVOGADO : 332616/SP - Flavia Camargo da Silva
REQDA
: V.S.S.S.
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :0000079-46.2016.8.26.0445
CLASSE
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE
: A.O.B.
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000725-38.2015.8.26.0101
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Oswaldo dos Santos
ADVOGADO : 366545/SP - Luciano Tadeu Gomes Vieira
REQDO
: Francisco Fabio Ferreira de Araujo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000080-31.2016.8.26.0445
CLASSE
:AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE
: C.H.M.
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :0000101-07.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Zoraide Cristina Maria da Conceição e Silva
REQDO
: Campos Prestadora de Serviços Foto e Filmagem
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000102-89.2016.8.26.0445
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alair Cesar de Elias
RECLAMADO : Incorporadora Mfm Balarin Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDA

:1000037-77.2016.8.26.0445
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
: A.O.
: 157258/SP - Denilson Luiz Bueno
: P.G.F.P.O.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

814

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000038-62.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcus Vinicius Almeida Pontes
ADVOGADO : 244154/SP - Germano Jose de Sales
REQDO
: Michel Monteiro Carvalho dos Santos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000103-74.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Nelson Fernando Rocha
REQDO
: Nextel Telecomunicação Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000039-47.2016.8.26.0445
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Roque Luiz Francisco
ADVOGADO : 116844/SP - Francisco Simoes de Araujo Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000040-32.2016.8.26.0445
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Evandro Ramiro Brondino
ADVOGADO : 116844/SP - Francisco Simoes de Araujo Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000041-17.2016.8.26.0445
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ivo Aldo Ramiro Brondino
ADVOGADO : 116844/SP - Francisco Simoes de Araujo Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000042-02.2016.8.26.0445
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: J.L.R.R.
ADVOGADO : 101898/SP - Francisca Helena da Silva
REQDA
: D.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000043-84.2016.8.26.0445
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: T.S.R.B.
ADVOGADO : 109224/SP - Lucimary Romao Flores
REQDO
: J.E.R.B.
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000044-69.2016.8.26.0445
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Helder Salum
ADVOGADO : 116844/SP - Francisco Simoes de Araujo Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000045-54.2016.8.26.0445
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Bruno Ramiro Brondino
ADVOGADO : 116844/SP - Francisco Simoes de Araujo Filho
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000046-39.2016.8.26.0445
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: R.L.G.S.
ADVOGADO : 346295/SP - Flávia Cardoso Lopes
REQDO
: C.F.S.
VARA:2° VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000047-24.2016.8.26.0445
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Vladimir Luis Pereira Campanhola Júnior
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ADVOGADO : 150161/SP - Marcel Afonso Barbosa Moreira
REQDO
: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
VARA:3° VARA CÍVEL
PROCESSO :1000048-09.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E.L.P.
ADVOGADO : 350697/SP - Camila Diniz dos Santos
REQDO
: J.B.P.L.
VARA:1° VARA CÍVEL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CHRISTIANE PENINA TEIXEIRA PIENARO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 1000023-93.2016.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - Erasmo Vital Pereira - Vistos. Em
face do conteúdo da Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito estadual e municipal,
atribuindo-lhescompetênciaabsolutapara processar, conciliar, julgar e executar as ações especificadas no respectivo art. 2º, e
considerando o exarado no Provimento nº 1.768/10, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que em seu art. 2º, inc. II, alínea ‘b’,designoupara o processamento e julgamento dos mesmos feitos, emcaráterexclusivo, nas
Comarcas do interior do Estado - enquanto não instalados os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e onde não haja Vara da
Fazenda Pública instalada, as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa, declino da competência para
apreciação desta ação, abrangida pelas disposições antes referidas, e determino a redistribuição dos autos, via Distribuidor
e com as cautelas de praxe, à Egrégia Vara do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca. Intime-se. - ADV: DALVA
DOMICIANO MARTINS ROBERTO (OAB 329501/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0002332-75.2014.8.26.0445 - Alvará Judicial - Concessão / Permissão / Autorização - IRMÃOS NADER EXTRAÇÃO
E COMÉRCIO LTDA - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias.
Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: MARIZA SALGUEIRO (OAB 268993/SP)
Processo 0002619-04.2015.8.26.0445 (apensado ao processo 1000997-04.2014.8.26) (processo principal 100099704.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Inadimplemento - J.A.S.O. - Pelo exposto, REJEITO a impugnação
e mantenho o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Certifique-se o desfecho nos autos principais,
prosseguindo-se naqueles. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 280617/
SP), RAFAEL FRIAS E CUNHA (OAB 207583/SP), JEFFERSON DOUGLAS CUSTODIO BARBOSA (OAB 177097/SP)
Processo 0004480-25.2015.8.26.0445 (apensado ao processo 1000086-55.2015.8.26) (processo principal 100008655.2015.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Manifeste-se o impugnado.
Intimem-se. - ADV: CRISTIANO PINTO FERREIRA (OAB 168129/SP)
Processo 1000010-94.2016.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Comercial Zaragoza Importação
e Exportação Ltda - Recebo a petição de fls. 42/43 como emenda à inicial, procedendo-se às anotações pertinentes. A inicial
pede simples medida cautelar preparatória, dependente de processo principal a ser instaurado no prazo de 30 dias, na forma
do artigo 806 do Código de Processo Civil, sob pena de perda de eficácia da medida. Defiro o pedido liminar, mediante caução
em dinheiro no valor do título, cujo depósito deverá ser efetuado em 48 horas, sob pena de revogação. Expeça-se ofício para
suspensão dos efeitos do protesto, devendo o título permanecer sob a guarda do Sr. Oficial, até ulterior deliberação deste juízo.
Para a efetivação da medida, fica autorizada a impressão do ofício em epígrafe pelo advogado, a partir da consulta processual
via internet, nos termos do art. 1.227 das NSCGJ. Deixo de determinar a citação para esta medida meramente cautelar, pois as
discussões sobre a obrigação e a decisão a respeito deverão ser objeto da ação principal. Aguarde-se o decurso do prazo de 30
dias a contar desta data: se ajuizada a ação principal, apensem-se os autos e promova-se conclusão de ambos; se não ajuizada,
certifique-se nestes autos e igualmente tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: PAULO BAUAB PUZZO (OAB 174592/SP)
Processo 1000018-42.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Fls. 81:- Ciência à parte autora, facultada manifestação em 05 dias. Intimem-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO
(OAB 241999/SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)
Processo 1000104-76.2015.8.26.0445 - Notificação - Inadimplemento - Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda
- Providencie a parte autora o recolhimento das custas de mandato. Fls. 59/60: defiro a postulação. Constatando a Serventia
a correção do recolhimento efetuado, providencie esta o necessário ao atendimento da pretensão. Intimem-se. - ADV: BRUNA
SCOLA BREVI (OAB 314294/SP)
Processo 1000135-33.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A
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Banco Múltiplo - Já foram efetuadas pesquisas de endereços pelos sistemas informatizados (fls 57/59), sendo que houve retorno
de endereços ainda não diligenciados. Manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ
(OAB 73055/SP)
Processo 1000141-40.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pan S/A
- Defiro a postulação. Entretanto, para solicitações junto aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Serasajud faz-se necessário
o pagamento prévio dos custos atinentes, que deve ser efetivado em Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de
Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1, observando-se que o valor, fixado em R$ 12,20 (conforme Provimento CSM
nº 2.195/2014, publicado no DJe de 08/08/2014), se refere a cada órgão e a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado. Proceda
a parte interessada ao recolhimento pertinente. Após, constatando a Serventia a correção do pagamento, providencie esta o
necessário ao atendimento da pretensão. Intimem-se. - ADV: THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP), CRISTIANE BELLINATI
GARCIA LOPES (OAB 19937/PR)
Processo 1000212-42.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Daycoval S/A - Manifestar o
autor acerca da pesquisa de endereços realizada. (fls. 57/59). - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)
Processo 1000221-67.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco
Múltiplo - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls.
92/93 destes autos da ação de Procedimento Ordinário - Contratos Bancários ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
em face de CELSO ROBERTO DE MORAES. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos
termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de recurso contra esta sentença
importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado
entre as partes. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: PAULO SERGIO
ZAGO (OAB 142155/SP)
Processo 1000273-63.2015.8.26.0445 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ROSANA DE FÁTIMA DOS
SANTOS - A parte autora deverá emendar a inicial para o fim de incluir no polo ativo o filho do “de cujus”, Marcos Francisco
Gonçalves dos Santos (fls. 15), posto cuidar-se de seu herdeiro necessário. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimemse. - ADV: LÁZARO MENDES DE CARVALHO JUNIOR (OAB 330482/SP)
Processo 1000288-66.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Indústria Construções e Montagens
Ingelec S.A - INCOMISA - Ofícios solicitando devolução/informação acerca do cumprimento das Precatórias, expedido e
disponível para impressão pela parte autora, que deverá comprovar a protocolização nas Comarcas respectivas, no prazo de
dez (10) dias. - ADV: LILIAN MAJOR HOMEM DE MELO (OAB 221245/SP)
Processo 1000358-49.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Carlos Henrique Xavier - Intime-se a
parte autora, via DJe, para manifestar-se acerca da petição e documentos de fls. 67/70. Prazo: 10 dias. No silêncio, tornem os
autos conclusos para extinção. Intimem-se. - ADV: MARCOS GONÇALVES E SILVA (OAB 314160/SP), ALISON MONTOANI
FONSECA (OAB 269160/SP)
Processo 1000391-73.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade - Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Manifestar
o autor acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP)
Processo 1000483-17.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Sérgio Luiz Nunes Sérgio Luiz Nunes - 1- Homologo o acordo celebrado entre as partes em audiência. 2- Ante a notícia de descumprimento da
avença, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, contado da publicação deste despacho
via DJe (art. 236 do CPC), proceda o devedor ao pagamento do débito apurado nos autos, sob pena de incidência de multa de
10% sobre o montante do débito. 3- Decorrido o prazo antes assinalado sem adoção de qualquer providência, o que a Serventia
deverá certificar, providencie-se a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em nome da executada via sistema Bacenjud.
3- Cumprido, intime-se o executado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do prazo de 15 dias de que dispõe para, querendo,
oferecer impugnação, observando, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do CPC. Intimem-se. - ADV: SÉRGIO LUIZ NUNES
(OAB 303561/SP)
Processo 1000519-59.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Funvic - Fundação
Universitária Vida Cristã - Homologo o acordo celebrado entre as partes. Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil,
suspendo o andamento da execução pelo prazo do correspondente cumprimento. Decorrido, certifique a Serventia, e intime-se a
parte exequente para dizer sobre o cumprimento da avença em dez dias, assinalando-se que o silêncio será interpretado como
adimplemento da obrigação e importará em extinção do processo. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/
SP)
Processo 1000616-59.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A Manifeste-se a parte autora, no prazo legal, acerca do constante na Certidão do Sr. Oficial de Justiça, exarada às fls. 25, de que
deixou de efetuar a penhora de bens do executado, vez que, não localizou ninguém na sua residência. - ADV: JOSÉ CARLOS
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1000622-66.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Vedapremix Comércio de Produtos
Selantes Ltda Me - Defiro a postulação. Constatando a Serventia a correção do recolhimento efetuado, providencie esta o
necessário ao atendimento da pretensão. Intimem-se. - ADV: VIVIANE PORTE DA PAIXÃO (OAB 177910/SP), DANIEL
FRANCISCO SILVA PORTE DA PAIXÃO (OAB 249778/SP)
Processo 1000685-91.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sérgio Luiz Nunes - Sérgio
Luiz Nunes - Nos termos do art. 794, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA esta ação de Execução de Título
Extrajudicial - Nota Promissória proposta por Sérgio Luiz Nunes em face de Camila Dionizio. Em consequência, declaro
insubsistente eventual penhora efetivada nestes autos. Expeça-se o necessário ao cumprimento desta sentença. P.R.I.
Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das
cautelas de praxe. - ADV: SÉRGIO LUIZ NUNES (OAB 303561/SP)
Processo 1000752-56.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A Manifestar o autor acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 25. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
(OAB 308730/SP)
Processo 1000848-71.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Eunice de Souza
Santos - A parte autora deverá emendar a inicial para o fim de regularizar o valor atribuído à causa, a teor do disposto no
art. 259, incisos II e V do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: ANDRÉIA
APARECIDA GOMES RABELLO (OAB 279495/SP)
Processo 1000908-78.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - REGINALDO CAFALLONI
DA ROSA - TELEFONICA BRASIL S.A. - Torne-se sem efeito a petição e documentos de fls. 221/250, posto que foi protocolada
em duplicidade. Tempestivo, recebo o recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 520, inc.
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VII do Código de Processo Civil. Às contrarrazões. Oportunamente, apresentadas estas ou certificado o decurso do prazo
correspondente in albis, providencie-se o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - - Subseção
de Direito Privado I - 1ª e 10ª Câmaras de Direito Privado - Conselheiro Furtado - 10º andar, com as nossas homenagens e
cautelas de estilo. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP),
SERGIO CRESPIM (OAB 303808/SP)
Processo 1000917-06.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Credito Financiamento
e Investimento - Manifestar o autor acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.49. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA
SANTANA (OAB 321324/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 1000957-22.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Mario Morando e outro SEVERINA EUDÓCIA DA CONCEIÇÃO SILVA - Primeiramente, manifeste-se a parte ré acerca da petição e documentos de fls.
81/84. Sem prejuízo, dê-se ciência à parte autora acerca da petição e documentos de fls., 85/93, facultada manifestação em
cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. - ADV: SIMEI COELHO (OAB 282251/SP), MARIA HELENA PEREIRA
RODRIGUES (OAB 58207/SP)
Processo 1000959-55.2015.8.26.0445 - Monitória - Cheque - Marcelo Zanin Pires - Marcelo Zanin Pires - Ante a petição
e documentos de fls. 30/31 e levando em consideração que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da
lide e do conflito de interesses, remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de conciliação entre as partes. Devolvidos os
autos, intimem-se ambas para comparecimento ao ato, o qual será realizado na sede do CEJUSC, com endereço à Praça
Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central, atentando a Serventia para os demais
termos constantes na decisão de fl. 19.. Intimem-se. - ADV: MARCELO ZANIN PIRES (OAB 272706/SP)
Processo 1000959-55.2015.8.26.0445 - Monitória - Cheque - Marcelo Zanin Pires - Marcelo Zanin Pires - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 31/03/2016 às 10:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: MARCELO ZANIN PIRES (OAB 272706/SP)
Processo 1000997-04.2014.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento
- SGR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - JOSE AILTON SOARES DE OLIVEIRA e outro - Posto isso,
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e decreto o despejo do réu relativamente ao imóvel descrito na inicial,
assinando-lhe o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, como disposto no art. 63, § 1º alíneas ‘a’ e ‘b’ da Lei
8.245/91, sob pena de despejo coercitivo. Condeno o réu ao pagamento dos alugueres vencidos desde janeiro de 2014, bem
como daqueles que se vencerem até a data da efetiva desocupação, a serem acrescidos dos encargos contratuais. Condeno
o réu, ainda, em razão da sucumbência, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, devendo a exigibilidade dessas verbas, porém, permanecer suspensa até
comprovação de que cessada a condição legal de necessidade (art. 11, § 2º, da Lei 1.060/50), por se tratar de beneficiário da
assistência judiciária gratuita (observando-se que, nesta data, houve rejeição do incidente de impugnação ao benefício, oposto
pela autora). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, expeça-se mandado de notificação e despejo. - ADV:
REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 280617/SP), RAFAEL FRIAS E CUNHA (OAB 207583/SP), JEFFERSON DOUGLAS
CUSTODIO BARBOSA (OAB 177097/SP)
Processo 1001119-80.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Funvic - Fundação
Universitária Vida Cristã - Manifestar a autora em termos de prosseguimento. - ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/
SP)
Processo 1001236-08.2014.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Rosemeire de Fatima Marques Morais - Leonardo dos Santos Marques - A fim de regularizar o andamento do feito e levando
em consideração o pedido formulado pela parte autora à fl. 51, citem-se os fiadores, pessoalmente, para os termos da presente
demanda, consignando-se que para o caso de purgação de mora, fixo os honorários em 10% sobre o débito e encargos
corrigidos. Intimem-se. - ADV: ADRIANO EULER DE MENEZES FROIS (OAB 66176/SP), DOMITILA DE SOUZA B T OLIVEIRA
(OAB 60591/SP), MARIA LUCIA NUNES PRADO (OAB 31025/SP)
Processo 1001283-45.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Transporte Terrestre - Cristiane Silva Freitas - A parte
autora deverá emendar a inicial nos moldes da cota ministerial de fls. 16. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimemse. - ADV: ELISETE FLORES RUSSI (OAB 110784/SP)
Processo 1001285-49.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - ARMANDO CELSO DE
GOUVEA FREITAS ME - Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Armando Celso de Gouvea Freitas
ME e condeno Cana Brava Transporte e Comércio Ltda. a pagar-lhe indenização por danos morais em valor correspondente a
dez salários mínimos presentemente vigentes (R$ 788,00), incidente atualização monetária desde a data desta sentença até
a do adimplemento (STJ, Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”), sendo devidos juros a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”), isto é, desde a data do primeiro protesto, ou seja, 10 de julho de 2013 fls. 27), à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c.c. o art. 161 do Código Tributário Nacional. Uma vez que
a dívida apontada como inadimplida e objeto de protesto já foi paga, declaro a inexigibilidade das duplicatas mercantis emitidas
pela ré contra a autora e determino o cancelamento dos respectivos protestos, tornando definitivos os efeitos da antecipação
de tutela em princípio concedida. Em consequência, determino a exclusão, em definitivo, do nome da autora dos cadastros de
proteção ao crédito em razão da dívida referida nesta ação. Sucumbente, a ré arcará com custas e despesas processuais, em
valor atualizado desde o desembolso, e com honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. P.R.I. ADV: ANNA KARINA ALVES DE JESUS (OAB 289643/SP)
Processo 1001333-71.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Dalva Antônia de Camargo Braga e outro - Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide
e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre
as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência,
a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro,
Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da
demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Para a hipótese de purgação da mora, desde
já arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor do débito - aluguéis e encargos, inclusive vincendos -, devidos até a data
do efetivo pagamento. Sem prejuízo, se requerido, notifique(m)-se o(s) fiador(es) e dê-se ciência a eventuais sublocatários ou
ocupantes do imóvel. Intimem-se. - ADV: JOÃO DIOGO URIAS DOS SANTOS FILHO (OAB 306823/SP)
Processo 1001333-71.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
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- Dalva Antônia de Camargo Braga e outro - Recebo a petição de fls. 27/29 como aditamento à inicial, devendo a Serventia
providenciar as anotações de praxe em todos os assentamentos dos autos. Após, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 26.
Intimem-se. - ADV: JOÃO DIOGO URIAS DOS SANTOS FILHO (OAB 306823/SP)
Processo 1001333-71.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Dalva Antônia de Camargo Braga e outro - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 10:40h
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: JOÃO DIOGO URIAS DOS SANTOS FILHO (OAB
306823/SP)
Processo 1001333-71.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Dalva Antônia de Camargo Braga e outro - Providenciar a autora o recolhimento das custas para citação dos requeridos. - ADV:
JOÃO DIOGO URIAS DOS SANTOS FILHO (OAB 306823/SP)
Processo 1001356-17.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A Manifestar o autor acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB
308730/SP)
Processo 1001454-36.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A - Manifestar o autor acerca da pesquisa de endereços realizada.(fls. 70/72). - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA
MORAIS (OAB 177683/SP)
Processo 1001477-79.2014.8.26.0445 - Procedimento Sumário - Obrigações - JOÃO SABINO FERREIRA - Manifestar o
autor acerca da pesquisa de endereços realizada - fls. 36/42. - ADV: CINTHYA APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO
GARU (OAB 217591/SP), ALICE MARIA RAMOS NOGUEIRA (OAB 332935/SP)
Processo 1001682-74.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Walter Cavalca - Vistos. Considerando que se tratam de ações de despejo, com objetos distintos, já que relacionados a imóveis
diversos, equivocada a distribuição direcionada para esta Vara e Cartório. Posto isso, determino a remessa dos autos ao
Distribuidor para livre distribuição. Dê-se baixa no sistema. Intime-se. Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2015. - ADV:
EDNA BRITO FERREIRA (OAB 28028/SP)
Processo 1001682-74.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Walter Cavalca - Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se.
Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase
conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento
de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a
parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC,
com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se
que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Para a hipótese de purgação da mora, desde já arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor
do débito - aluguéis e encargos, inclusive vincendos -, devidos até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo, se requerido,
notifique(m)-se o(s) fiador(es) e dê-se ciência a eventuais sublocatários ou ocupantes do imóvel. Intimem-se. - ADV: EDNA
BRITO FERREIRA (OAB 28028/SP)
Processo 1001682-74.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Walter Cavalca - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08/04/2016 às 10:00h no Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: EDNA BRITO FERREIRA (OAB 28028/SP)
Processo 1001716-49.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Roberto Carlos Mantovani - Unimed
Seguro Saúde Empresarial Básico e outro - Havendo determinação ao autor para que comprovasse que seus genitores eram
seus dependentes junto ao plano de saúde oferecido por sua ex-empregadora, para o atendimento bastaria que fizesse remissão
aos documentos de fls. 45 e de fls. 39, apontando que se referem ao mesmo contrato, o que foi este juízo que teve de observar,
já que o autor em nada contribuiu para a elucidação da questão, limitando-se a reproduzir o que já foi decidido no processo,
assim como a reproduzir decisões de outras varas desta comarca (como já fizera na petição inicial), o que é de nenhum
interesse, nada esclarecendo sobre o que não estava bem delineado. Posto isso, ante os documentos de fls. 45, assinalo que
a decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela proferida às fls. 95 estende-se aos genitores da parte autora, como,
aliás, já se determinara, posto que houve referência expressa à manutenção da condição de beneficiários do plano de todos os
dependentes do autor já habilitados. Oficie-se, com urgência, neste sentido. Intimem-se. - ADV: VIVIANE APARECIDA EUGENIO
DE MENEZES MIGOTTO MARCONDES (OAB 279431/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)
Processo 1001717-34.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Edson de Figueiredo
- Manifestar o autor acerca da carta precatória devolvida cumprida negativa. - ADV: DANIELLE MARINHO DE PAIVA REIS
ARAUJO (OAB 335030/SP), JULIANO MODESTO DE ARAUJO (OAB 178709/SP)
Processo 1001717-34.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Edson de Figueiredo Recolhidas as custas de condução do oficial de justiça, cite-se a parte executada, intimando-se do prazo de três dias para
pagamento integral da dívida apontada na inicial (hipótese em que a verba honorária será reduzida pela metade); do prazo de
quinze dias para oposição de embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que
aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do Código de Processo Civil); do mesmo prazo de quinze dias para que a
parte executada, reconhecendo o crédito em execução, comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive
custas e honorários de advogado, podendo postular seja admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Assinala-se que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á
à penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de
Oficial de Justiça, à avaliação dos bens constritos e intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa
de seu advogado, se o tiver. Intimem-se. - ADV: JULIANO MODESTO DE ARAUJO (OAB 178709/SP), DANIELLE MARINHO DE
PAIVA REIS ARAUJO (OAB 335030/SP)
Processo 1001793-58.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Busca e Apreensão
- Propriedade Fiduciária ajuizada por Banco Itaucard S/A em face de Helena Pedroso Leite. Em consequência, JULGO EXTINTO
O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Oportunamente,
pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: JOSÉ CARLOS
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1001861-08.2015.8.26.0445 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - A.A.M. Ciência ao exequente acerca da impugnação juntada, facultada manifestação. - ADV: JOSE ALBERTO MONTECLARO CESAR
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(OAB 36949/SP), JULIANA DE FÁTIMA RAMOS MOREIRA MONTEIRO (OAB 180518/SP)
Processo 1001887-06.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Fiat S/A - Manifestar o autor
acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 28. - ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/
SP)
Processo 1001962-45.2015.8.26.0445 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - H.P.M. e outro - Anote-se que
os presentes autos deverão tramitar em segredo de justiça face à juntada aos autos dos documento de fls. 18/72. Recolham-se
as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação (art. 257 do Código de Processo Civil). Intimem-se.
- ADV: ANTONIO LUIZ DE CARVALHO MAGALHAES (OAB 142784/SP), NATASHA MAGALHÃES DOS SANTOS (OAB 338718/
SP)
Processo 1002199-16.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP - Nos termos do art. 794, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA esta ação de
Execução de Título Extrajudicial - Compromisso proposta por Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP em
face de JOSÉ HELTON DA SILVA VENTURA. Em consequência, declaro insubsistente eventual penhora efetivada nestes autos.
P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância
das cautelas de praxe. - ADV: RICARDO MATTOS PINCHELLI (OAB 196105/SP)
Processo 1002207-56.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Glaucio Fernando
Marques Muniz e outro - Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária sob as cominações legais. Anote-se.
Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase
conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento
de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a
parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC,
com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se
que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Intimem-se. - ADV: MARINO TEIXEIRA NETO (OAB 223822/SP)
Processo 1002207-56.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Glaucio Fernando
Marques Muniz e outro - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 14/04/2016 às 11:20h no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: MARINO TEIXEIRA NETO (OAB 223822/SP)
Processo 1002282-32.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda - Manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça juntada à fl. 52. - ADV: MARIA LUCILIA
GOMES (OAB 84206/SP)
Processo 1002345-23.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Sérgio Antonio Leite - Bradesco Saúde
S/A - Fls. 279/282: Ciência à parte autora, facultada a manifestação no prazo legal de 10 (dez) dias. - ADV: PEDRO NELSON
FERNANDES BOTOSSI (OAB 226233/SP), PAULO HENRIQUE KURASHIMA (OAB 305617/SP)
Processo 1002361-11.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS - Unimed de Pindamonhangaba - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e condeno a empresa ré a
manter o autor e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde de que desfrutavam durante o vínculo de emprego,
nas mesmas condições de cobertura assistencial, mediante o pagamento da integralidade da contribuição devida, inclusive
daquela que anteriormente era de responsabilidade patronal, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98, atentando-se ao respectivo
§ 1º no que atine ao período de manutenção da condição de beneficiário (um terço do tempo de anterior permanência nos
produtos, observando-se o mínimo de seis meses e o máximo de vinte e quatro meses). Em consequência, JULGO EXTINTO
O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. A fim de assegurar
a efetividade do provimento ora exarado, e tendo em conta a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação caso a tutela jurisdicional não seja implantada imediatamente, antecipo seus efeitos e determino à empresa ré que
proceda à imediata reinserção do autor e seus dependentes como beneficiários do plano de assistência à saúde que lhes era
disponibilizado durante a vigência do contrato de trabalho, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que anteriormente
gozavam. Outorgo à empresa ré, para tanto, o prazo de 10 dias a contar de sua intimação a respeito desta sentença. Deverá a
empresa ré ater-se à necessidade de encaminhamento do boleto bancário de cobrança ao endereço residencial do autor, para
oportuno adimplemento. Condeno a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, em valor atualizado desde
o desembolso, e honorários advocatícios, estes arbitrados, segundo o critério do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil,
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: ANDREZA RODRIGUES MACHADO
DE QUEIROZ (OAB 272599/SP), GISELE SOUZA DE ALMEIDA (OAB 317856/SP), FÁBIO NETTO DE MELLO CESAR (OAB
196666/SP)
Processo 1002431-28.2014.8.26.0445 - Procedimento Sumário - Perdas e Danos - ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE
LOTES DO REAL VILLE - Manifestar o autor acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 103. - ADV: MARCELO
PRATES DA FONSECA (OAB 212862/SP)
Processo 1002499-41.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Valguara Industria e Comercio de
Artefatos de Cimento Ltda - Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito
de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes.
Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será
realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba
- Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, a partir da
audiência será contado o prazo de três dias para pagamento integral da dívida apontada na inicial (hipótese em que a verba
honorária será reduzida pela metade); o prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução, independentemente de
penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do Código de Processo
Civil); o mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada, reconhecendo o crédito em execução, comprove o depósito
de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários de advogado, podendo postular seja admitida a pagar o
restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Fica desde já
ressaltado que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento
do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do
débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à avaliação dos bens constritos e intimando-se
a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se o tiver. Intimem-se. - ADV: KATIA CILENE DA
SILVA (OAB 318674/SP)
Processo 1002499-41.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Valguara Industria e Comercio de
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Artefatos de Cimento Ltda - Homologo o acordo celebrado entre as partes. Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil,
suspendo o andamento da execução pelo prazo do correspondente cumprimento. Decorrido, certifique a Serventia, e intime-se a
parte exequente para dizer sobre o cumprimento da avença em dez dias, assinalando-se que o silêncio será interpretado como
adimplemento da obrigação e importará em extinção do processo. Intimem-se. - ADV: KATIA CILENE DA SILVA (OAB 318674/
SP)
Processo 1002500-60.2014.8.26.0445 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - josé carlos santos silva - seguradora
lider dos consórcios do seguro dpvat s/a - Manifestar as partes acerca do laudo pericial. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA
JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), CRISTIANE SUZIN (OAB 320258/SP)
Processo 1002505-48.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Credito Financiamento e
Investimento - Defiro o sobrestamento pelo prazo requerido - 60 dias. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB
321324/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 1002523-06.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - PLASCAR INDUSTRIA DE
COMPONENTES PLASCTICOS LTDA - Manifestar o autor acerca da pesquisa de endereços realizada fl. 51. - ADV: MARIA
LUCIA CIAMPA BENHAME PUGLISI (OAB 95370/SP)
Processo 1002555-11.2014.8.26.0445 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais - Manifestar o autor em termos de prosseguimento - o requerido não contestou a ação. - ADV: CINTIA MALFATTI
MASSONI CENIZE (OAB 138636/SP)
Processo 1002558-63.2014.8.26.0445 - Depósito - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A - Defiro a inclusão de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL, no polo ativo da ação em
substituição a Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Anote-se em todos os assentamentos dos autos, devendo a
Serventia providenciar a atualização. Fls. 70: anote-se. No mais, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 1002581-72.2015.8.26.0445 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Bradesco Leasing
S/A Arrendamento Mercantil - Manifestar o autor acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 45. - ADV: VERA MARINA NEVES
DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP)
Processo 1002667-77.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Busca e Apreensão
- Propriedade Fiduciária ajuizada por Banco Itaucard S/A em face de ANA MARTA MARTINS MELO. Em consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I.
Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV:
LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)
Processo 1002829-72.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.V. Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimentos - Manifestar a autora acerca da pesquisa de endereços realizada. (fls. 44/46). - ADV: RICARDO
ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/SP)
Processo 1002910-84.2015.8.26.0445 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Getulio Vargas - Manifestar a autora
acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)
Processo 1002911-69.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A - Manifeste-se a parte autora acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 54). - ADV: SERAFIM AFONSO
MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 1003007-84.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Santana S.a - Crédito,
Financiamento e Investimento - Manifestar a autora acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 38. - ADV: ROGERIO
GALDINO DA SILVA (OAB 250284/SP)
Processo 1003152-77.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Fiat S/A - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Busca e Apreensão
- Propriedade Fiduciária ajuizada por Banco Fiat S/A em face de SUELY COSTA DA SILVA. Em consequência, JULGO EXTINTO
O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Recolha-se com
urgência o mandado de citação expedido, independentemente de cumprimento. Não houve determinação judicial para bloqueio
do veículo objeto da lide, logo, fica o pleito indeferido. Ao trânsito em julgado, pagas eventuais custas pendentes e nada mais
sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1003171-49.2015.8.26.0445 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - M.N.L.
- 1- Acolho o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 5º da Lei 11.608/2003. 2- Na
forma do art. 475-J do Código de Processo Civil, cite-se-se pessoalmente o devedor para que, no prazo de 15 dias, proceda
ao pagamento do débito apurado nos autos, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante. 3- Fixo os honorários
em 10% do valor da dívida, de cujo pagamento o devedor ficará isento caso haja adimplemento voluntário do débito no prazo
antes assinalado (STJ, Súmula 517). 4- Decorrido o prazo antes referido sem adoção de qualquer providência, o que a Serventia
deverá certificar, proceda esta ao bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud (penhora on line), como requerido. 5- Se
positiva a diligência, ainda que parcialmente, intime-se o executado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do prazo de 15 dias
de que dispõe para, querendo, oferecer impugnação, observado, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do CPC. Intimem-se.
- ADV: JOSE ALBERTO MONTECLARO CESAR (OAB 36949/SP), JULIANA DE FÁTIMA RAMOS MOREIRA MONTEIRO (OAB
180518/SP)
Processo 1003283-52.2014.8.26.0445 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Rosângela da Silva - Fim do
prazo de sobrestamento do feito - manifestar a autora em termos de prosseguimento. - ADV: ALISON MONTOANI FONSECA
(OAB 269160/SP)
Processo 1003335-14.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ‘BANCO BRADESCO S.A.
- Manifestar a parte autora acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 25. - ADV: VERA MARINA NEVES DE FARIA
VASCONCELOS (OAB 173936/SP)
Processo 1003457-61.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A - Manifestar a autora acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA
NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)
Processo 1003477-52.2014.8.26.0445 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Fls. 65/67 e 77/79: defiro as postulações. Constatando a Serventia a correção do recolhimento efetuado, providencie esta
o necessário ao atendimento da pretensão. Intimem-se. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP),
EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 1003506-68.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ‘BANCO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

822

BRADESCO S.A. - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido - 10 dias. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB
147020/SP)
Processo 1003527-78.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - IVETTE ROSA MARTINHO
- Manifestar a autora acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 79. - ADV: PAULO TARCIZIO DA SILVA MARCONDES (OAB
183623/SP)
Processo 1003527-78.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - IVETTE ROSA MARTINHO Manifestar a autora acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 81. - ADV: PAULO TARCIZIO DA SILVA MARCONDES (OAB
183623/SP)
Processo 1003529-14.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Antonio Jose do Nascimento Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a parte ré, com as advertências de praxe. Intimem-se. - ADV:
GUSTAVO SOURATY HINZ (OAB 262383/SP)
Processo 1003529-14.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Antonio Jose do Nascimento Banco do Brasil S/A - Manifestar a parte autora acerca da contestação ofertada às fls. 34/44. - ADV: GUSTAVO SOURATY HINZ
(OAB 262383/SP)
Processo 1003592-73.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.V. Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimentos - Manifestar acerca do mandado cumprido negativo, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça
de fl. 57, juntada ao presente processo digital. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 1003643-50.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Funvic Fundação Universitária Vida Cristã - Cite-se a parte executada, intimando-se do prazo de três dias para pagamento integral
da dívida apontada na inicial (hipótese em que a verba honorária será reduzida pela metade); do prazo de quinze dias para
oposição de embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão
efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do Código de Processo Civil); do mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada,
reconhecendo o crédito em execução, comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários
de advogado, podendo postular seja admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês. Assinala-se que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens,
tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os
quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à
avaliação dos bens constritos e intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se
o tiver. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/SP)
Processo 1003820-14.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Igreja de Cristo Pentecostal No Brasil
- Emende a parte autora a petição inicial, a fim de especificar o valor pretendido a título de indenização do dano moral, para
propiciar o exercício da ampla defesa e balizar o arbitramento judicial, no caso de acolhimento da pretensão. Ainda, regularizese o valor atribuído à causa, para que corresponda a ambos os pedidos, nos termos do art. 259, inc. II do CPC. Prazo: 10 dias,
sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: MARCIA CRISTINA RODRIGUES (OAB 122005/SP)
Processo 1003833-47.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Cheque - AGMARINA GOMES DE SOUSA VALONE THIAGO MARCONDES REZENDE DA SILVA - ME - Providencie a ré o recolhimento das custas de mandato. No mais, digam as
partes se há efetivo interesse na produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, justificando sua pertinência
e necessidade, e indicando qual fato, reputado controvertido, objetivam demonstrar com o meio de prova requerido, sob pena de
preclusão e/ou indeferimento. Intimem-se. - ADV: NADIR GUEDES DIAS FERREIRA (OAB 125945/SP), VANDERLEI MALACO
BUENO (OAB 192347/SP), BRUNO MARTINS ALVARENGA (OAB 286927/SP)
Processo 1003876-81.2014.8.26.0445 - Usucapião - Posse - Joaquina Martins Bonafé - Providenciar o atendimento da cota
do Sr. Oficial Registrador de fls. 67/68. - ADV: DOMITILA DE SOUZA B T OLIVEIRA (OAB 60591/SP)
Processo 1003904-49.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - CARLOS JOSÉ RIBEIRO - Bradesco
Saúde S/A - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e condeno a empresa ré a manter o autor e seus dependentes
como beneficiários do plano de saúde de que desfrutavam durante o vínculo de emprego, nas mesmas condições de cobertura
assistencial, mediante o pagamento da integralidade da contribuição devida, inclusive daquela que anteriormente era de
responsabilidade patronal, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. A fim de assegurar a efetividade do provimento
ora exarado, e tendo em conta a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação caso a tutela jurisdicional
não seja implantada imediatamente, antecipo seus efeitos e determino à empresa ré que proceda à imediata reinserção do autor
e seus dependentes como beneficiários do plano de assistência à saúde que lhes era disponibilizado durante a vigência do
contrato de trabalho, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que anteriormente gozavam. Outorgo à empresa ré,
para tanto, o prazo de 10 dias a contar de sua intimação a respeito desta sentença. Deverá a empresa ré ater-se à necessidade
de encaminhamento do boleto bancário de cobrança ao endereço residencial do autor, para oportuno adimplemento. Condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, em valor atualizado desde o desembolso, e honorários
advocatícios, estes arbitrados, segundo o critério do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais). P.R.I. - ADV: ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP), PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI (OAB
226233/SP)
Processo 1003919-81.2015.8.26.0445 - Cumprimento de sentença - DIREITO DO CONSUMIDOR - Espólio de Orminda Pires
e outro - 1- Acolho o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 5º da Lei 11.608/2003.
2- Na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil, cite-se pessoalmente o devedor para que, no prazo de 15 dias, proceda
ao pagamento do débito apurado nos autos, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante. 3- Fixo os honorários
em 10% do valor da dívida, de cujo pagamento o devedor ficará isento caso haja adimplemento voluntário do débito no prazo
antes assinalado (STJ, Súmula 517). 4- Decorrido o prazo antes referido sem adoção de qualquer providência, o que a Serventia
deverá certificar, proceda esta ao bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud (penhora on line), como requerido. 5- Se
positiva a diligência, ainda que parcialmente, intime-se o executado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do prazo de 15 dias
de que dispõe para, querendo, oferecer impugnação, observado, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do CPC. Intimem-se.
- ADV: MICHAEL CARNEIRO REHM (OAB 312165/SP)
Processo 1003922-36.2015.8.26.0445 - Cumprimento de sentença - DIREITO DO CONSUMIDOR - Antonio Hamilton
Karouze - 1- Acolho o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 5º da Lei 11.608/2003 e
assinalo que a ação deverá tramitar com prioridade, em razão da idade do autor. Anote-se, inclusive por meio de tarja indicativa.
2- Na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil, cite-se pessoalmente o devedor para que, no prazo de 15 dias, proceda
ao pagamento do débito apurado nos autos, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante. 3- Fixo os honorários
em 10% do valor da dívida, de cujo pagamento o devedor ficará isento caso haja adimplemento voluntário do débito no prazo
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antes assinalado (STJ, Súmula 517). 4- Decorrido o prazo antes referido sem adoção de qualquer providência, o que a Serventia
deverá certificar, proceda esta ao bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud (penhora on line), como requerido. 5- Se
positiva a diligência, ainda que parcialmente, intime-se o executado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do prazo de 15 dias
de que dispõe para, querendo, oferecer impugnação, observado, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do CPC. Intimem-se.
- ADV: MICHAEL CARNEIRO REHM (OAB 312165/SP)
Processo 1003948-68.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Obrigações - VILELLA IMOVEIS LTDA - JOSÉ ROBERTO
ALVES DE SENNE - Verifica-se que a réplica acostada às fls.86/92 diz respeito à ação diversa, razão pela qual deixo de analisála. No mais, digam as partes se há efetivo interesse na produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos,
justificando sua pertinência e necessidade, e indicando qual fato, reputado controvertido, objetivam demonstrar com o meio de
prova requerido, sob pena de preclusão e/ou indeferimento. Intimem-se. - ADV: ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA E
SILVA (OAB 272603/SP), JOSE DOMINGOS DA SILVA (OAB 39179/SP), MARIA TEREZA DE OLIVEIRA PINTO (OAB 81002/
SP)
Processo 1003952-08.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Mercantil do Brasil
S/A - Não havendo concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, proceda-se à penhora dos bens indicados no
sistema ARISP. Intimem-se. - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
Processo 1004031-50.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Obrigações - J.L.B.D.O. - Para análise do pedido de
concessão de assistência judiciária gratuita, venha aos autos a declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte
autora. Intimem-se. - ADV: SIMONE MONACHESI ROCHA MARCONDES (OAB 214642/SP)
Processo 1004046-53.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Serilon Brasil Ltda. - Defiro a
postulação. Entretanto, para solicitações junto aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Serasajud faz-se necessário
o pagamento prévio dos custos atinentes, que deve ser efetivado em Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de
Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1, observando-se que o valor, fixado em R$ 12,20 (conforme Provimento CSM nº
2.195/2014, publicado no DJe de 08/08/2014), se refere a cada órgão e a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado. Proceda a parte
interessada ao recolhimento pertinente. Após, constatando a Serventia a correção do pagamento, providencie esta o necessário
ao atendimento da pretensão. Intimem-se. - ADV: CHARLES DA SILVA RIBEIRO (OAB 23291/PR), BERNARDO DE MELLO
FRANCO (OAB 148956/SP)
Processo 1004048-86.2015.8.26.0445 - Protesto - Adimplemento e Extinção - Sergio Luiz Kochan - Emende a parte autora
a petição inicial, a fim de regularizar o valor dado à causa, nos termos do art. 259, inc. II do CPC. Prazo: 10 dias, sob pena de
indeferimento. Intimem-se. - ADV: THAISE MOSCARDO MAIA (OAB 255271/SP)
Processo 1004082-95.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. Financeira
S/A Crédito Financiamento e Investimentos - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado
há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas,
sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 1004141-49.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - José Francisco Marcelino Weiger - Os
argumentos expendidos pela parte autora levam ao convencimento de que a tutela jurisdicional pleiteada initio litis deve ser
deferida, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos necessários para manutenção de seu plano de saúde. Atendidos
os pressupostos legais, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional e determino ao(à) réu(ré) que mantenha a parte autora e seus
dependentes - já habilitados - como beneficiários do plano de saúde que lhe era disponibilizado por sua empregadora, nas
mesmas condições em que anteriormente vigente; a parte autora passará a arcar com a integralidade de seu preço (parcela do
empregado e parcela do empregador), devendo o(a) réu(ré) atentar para o envio de cobrança para o endereço da parte autora.
Cumpra o(a) réu(ré) a determinação supra no prazo de 5 dias. Cite-se o(a) réu(ré), com as advertências do art. 319 do Código
de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: MARCOS GONÇALVES E SILVA (OAB 314160/SP)
Processo 1004150-11.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos
- Euvi Empreendimentos Turísticos Ltda - Me - Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da
lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável
entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência,
a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro,
Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da
demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Para a hipótese de purgação da mora, desde
já arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor do débito - aluguéis e encargos, inclusive vincendos -, devidos até a data
do efetivo pagamento. Sem prejuízo, se requerido, notifique(m)-se o(s) fiador(es) e dê-se ciência a eventuais sublocatários ou
ocupantes do imóvel. Intimem-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO RAMOS MELLO (OAB 97613/SP)
Processo 1004150-11.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos
- Euvi Empreendimentos Turísticos Ltda - Me - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08/04/2016
às 09:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: LUIZ GUSTAVO RAMOS MELLO (OAB
97613/SP)
Processo 1004168-32.2015.8.26.0445 - Monitória - Cheque - Michel Dantas & Dantas Ltda-epp - Uma vez que a composição
entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os
autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com
exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem
como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça
Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem
infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, será contado a partir da audiência o prazo de 15 dias para
oferecimento de embargos, ficando desde já ressaltado que o silêncio implicará na constituição, de pleno direito, de título
executivo judicial, caso em que se promoverá penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do débito. Intimem-se. ADV: DANIEL COSTA (OAB 325466/SP)
Processo 1004168-32.2015.8.26.0445 - Monitória - Cheque - Michel Dantas & Dantas Ltda-epp - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 11:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: DANIEL COSTA (OAB 325466/SP)
Processo 1004172-69.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. Comprovada a mora, defiro liminarmente a medida requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, bem como de seus respectivos documentos, depositando-se-os em mãos da parte autora, na pessoa de
quem indicar. Fica desde já autorizado o cumprimento da medida mediante arrombamento e reforço policial, caso se façam
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necessários, valendo a presente como requisição deste último à autoridade policial competente. Executada a liminar, cite-se
a parte passiva, com os benefícios previstos no § 2º do art. 172 do Código de Processo Civil, se pleiteados, advertindo-a de
que, no prazo de cinco dias a contar da execução da liminar, poderá pagar o valor integral da dívida pendente, segundo o
montante indicado na petição inicial da ação (STJ, REsp. 1.418.593), hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre do ônus
da propriedade fiduciária. Cientifique-se a parte passiva, ainda, de que, decorrido tal prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a
posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio da parte autora. Consigne-se no mandado que o prazo
para apresentação de defesa, de quinze dias, fluirá a partir da execução da liminar. Intimem-se. - ADV: SERGIO SCHULZE
(OAB 298933/SP)
Processo 1004207-29.2015.8.26.0445 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Helcio
Salles - 1- Acolho o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 5º da Lei 11.608/2003.
2- Na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil, cite-se pessoalmente o devedor para que, no prazo de 15 dias, proceda
ao pagamento do débito apurado nos autos, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante. 3- Fixo os honorários
em 10% do valor da dívida, de cujo pagamento o devedor ficará isento caso haja adimplemento voluntário do débito no prazo
antes assinalado (STJ, Súmula 517). 4- Decorrido o prazo antes referido sem adoção de qualquer providência, o que a Serventia
deverá certificar, proceda esta ao bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud (penhora on line), como requerido. 5- Se
positiva a diligência, ainda que parcialmente, intime-se o executado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do prazo de 15 dias
de que dispõe para, querendo, oferecer impugnação, observado, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do CPC. Intimem-se.
- ADV: MICHAEL CARNEIRO REHM (OAB 312165/SP)
Processo 1004234-12.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S/A - Comprovada a mora, defiro liminarmente a medida requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente, bem como de seus respectivos documentos, depositando-se-os em mãos da parte autora, na
pessoa de quem indicar. Fica desde já autorizado o cumprimento da medida mediante arrombamento e reforço policial, caso
se façam necessários, valendo a presente como requisição deste último à autoridade policial competente. Executada a liminar,
cite-se a parte passiva, com os benefícios previstos no § 2º do art. 172 do Código de Processo Civil, se pleiteados, advertindo-a
de que, no prazo de cinco dias a contar da execução da liminar, poderá pagar o valor integral da dívida pendente, segundo o
montante indicado na petição inicial da ação (STJ, REsp. 1.418.593), hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre do ônus
da propriedade fiduciária. Cientifique-se a parte passiva, ainda, de que, decorrido tal prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a
posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio da parte autora. Consigne-se no mandado que o prazo
para apresentação de defesa, de quinze dias, fluirá a partir da execução da liminar. Intimem-se. - ADV: FABÍOLA BORGES DE
MESQUITA (OAB 206337/SP)
Processo 1004234-12.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S/A - Deferido o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (60 dias). Após, manifestar o autor em termos de
prosseguimento. - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)
Processo 1004391-82.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Obrigações - Carlos
Henrique Andrade Palma - Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito
de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes.
Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será
realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba
- Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para
apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Para a hipótese de purgação da mora, desde já arbitro os honorários
advocatícios em 10% do valor do débito - aluguéis e encargos, inclusive vincendos -, devidos até a data do efetivo pagamento.
Sem prejuízo, se requerido, notifique(m)-se o(s) fiador(es) e dê-se ciência a eventuais sublocatários ou ocupantes do imóvel.
Intimem-se. - ADV: MARIA DANIELA PESTANA SALGADO (OAB 179522/SP)
Processo 1004391-82.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Obrigações - Carlos
Henrique Andrade Palma - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08/04/2016 às 09:20h no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: MARIA DANIELA PESTANA SALGADO (OAB 179522/SP)
Processo 1004406-85.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Para
análise do pedido formulado à fl. 65, providencie a parte exequente o recolhimento das custas atinentes ao Fundo Especial
de Despesas do Tribunal de Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1, observando-se que o valor, fixado em R$ 12,20
(conforme Provimento CSM nº 2.195/2014, publicado no DJe de 08/08/2014), se refere a cada órgão e a cada CPF ou CNPJ a
ser pesquisado. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)
Processo 1004473-50.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e torno definitiva a liminar em princípio concedida, declarando
consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem indicado na inicial em favor da parte autora, permitindo-lhe a
venda independentemente de qualquer formalidade, cumprindo-se o disposto no art. 2º do Decreto-lei 911/69. A parte ré pagará
as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados, segundo o critério do art. 20, § 4º do Código de Processo
Civil, em R$ 788,00. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: CECILIA COSTA DO AMARAL ALMEIDA (OAB 300946/SP),
PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 1004500-96.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Diego Aparecido Soares Para propiciar o exercício da ampla defesa e balizar o arbitramento judicial, no caso de acolhimento da pretensão, emende a
parte autora a petição inicial, a fim de estimar o valor pretendido a título de indenização dos danos morais e materiais, devendo,
a respeito destes, especificar quais sejam. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: HELDER SOUZA
LIMA (OAB 268254/SP)
Processo 1004503-85.2014.8.26.0445 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - BENEDITO FELÍCIO
FILHO - Manifestar o autor acerca da carta precatória devolvida cumprida negativa. - ADV: MARA LIGIA RAMON FERNANDES
DE MIRA (OAB 145503/SP)
Processo 1004604-25.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - TAUBADIESEL LTDA - Primeiramente,
providencie a parte exequente o depósito das custas de diligência do Oficial de Justiça. Após, cite-se a parte executada no
endereço indicado à fl. 45, intimando-se do prazo de três dias para pagamento integral da dívida apontada na inicial (hipótese
em que a verba honorária será reduzida pela metade); do prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do
Código de Processo Civil); do mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada, reconhecendo o crédito em execução,
comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários de advogado, podendo postular seja
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admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês. Assinala-se que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)
do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à avaliação dos bens constritos
e intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se o tiver. Intimem-se. - ADV:
DÉBORA GONÇALVES DIAS (OAB 254269/SP)
Processo 1004615-20.2015.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Obrigações - Yvone
das Graças Marques da Silva - Não tendo havido desocupação do imóvel, fundado o pedido de despejo, que encontra respaldo
no art. 57 da Lei 8.245/91. Não comporta a ação, porém, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, já que
esta encontra disciplina no art. 59, § 1º da Lei 8.245/91, em que são elencadas, numerus clausus, as hipóteses em que se faz
possível a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado em 15 dias, não se verificando que dentre aquelas esteja
inserida a hipótese dos autos, posto que não houve prestação de caução no valor equivalente a três meses de locação e o
pacto locatício encontra-se garantido por fiança. Nesse contexto, se não é cabível a concessão de liminar, como legalmente
previsto, não há razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Outrossim, ainda que esta fosse cabível, há que
se reconhecer que não houve descrição de qualquer fato que demonstre ser fundado o receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, não havendo urgência que justifique a concessão da medida initio litis. Não se fazem presentes, assim, os requisitos
legais para concessão da medida pleiteada. Por isso, fica indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
a final pretendida. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses,
antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para
agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os
autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede
do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central.
Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de
defesa escrita fluirá a partir da audiência. Para a hipótese de purgação da mora, desde já arbitro os honorários advocatícios em
10% do valor do débito - aluguéis e encargos, inclusive vincendos -, devidos até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo, se
requerido, notifique(m)-se o(s) fiador(es) e dê-se ciência a eventuais sublocatários ou ocupantes do imóvel. Intimem-se. - ADV:
ELISETE DOS SANTOS SOUZA (OAB 127863/SP)
Processo 1004647-25.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Fabio Rodrigues Garcia de Oliveira
e outro - A parte autora deverá emendar a inicial para o fim de regularizar o valor atribuído à causa aos termos do art. 259, V do
CPC, recolhendo-se as custas processuais remanescentes. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: TED
DE OLIVEIRA ALAM (OAB 167443/SP)
Processo 1004672-38.2015.8.26.0445 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Brasiliano
de Oliveira Santos - 1- Acolho o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 5º da Lei
11.608/2003. 2- Na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil, cite-se pessoalmente o devedor para que, no prazo de 15
dias, proceda ao pagamento do débito apurado nos autos, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante. 3- Fixo
os honorários em 10% do valor da dívida, de cujo pagamento o devedor ficará isento caso haja adimplemento voluntário do
débito no prazo antes assinalado (STJ, Súmula 517). 4- Decorrido o prazo antes referido sem adoção de qualquer providência, o
que a Serventia deverá certificar, proceda esta ao bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud (penhora on line), como
requerido. 5- Se positiva a diligência, ainda que parcialmente, intime-se o executado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, do
prazo de 15 dias de que dispõe para, querendo, oferecer impugnação, observado, a respeito desta, o disposto no art. 475-L do
CPC. Intimem-se. - ADV: FRANCISCO SIMOES DE ARAUJO FILHO (OAB 116844/SP)
Processo 1004676-75.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Funvic - Fundação
Universitária Vida Cristã - Cite-se a parte executada, intimando-se do prazo de três dias para pagamento integral da dívida
apontada na inicial (hipótese em que a verba honorária será reduzida pela metade); do prazo de quinze dias para oposição de
embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão efeito suspensivo
(art. 739-A, § 1º do Código de Processo Civil); do mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada, reconhecendo o
crédito em execução, comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários de advogado,
podendo postular seja admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% (um por cento) ao mês. Assinala-se que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens, tantos
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% (dez por cento) do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à avaliação
dos bens constritos e intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se o tiver.
Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/SP)
Processo 1004758-43.2014.8.26.0445 - Cautelar Inominada - Liminar - Dongwoo Celltech Ind Imp Com de Produtos para
Aparelho de Telef Movel e Inj Plástica Ltd - Providenciar o autor a materialização e instrução da Carta Precatória expedida e
comprovar nos autos a sua distribuição. - ADV: ALESSANDRA SANTORO MAGALHÃES DE ALMEIDA (OAB 175924/SP)
Processo 1004789-29.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ‘BANCO BRADESCO S.A.
- Cite-se a parte executada, intimando-se do prazo de três dias para pagamento integral da dívida apontada na inicial (hipótese
em que a verba honorária será reduzida pela metade); do prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do
Código de Processo Civil); do mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada, reconhecendo o crédito em execução,
comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários de advogado, podendo postular seja
admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês. Assinala-se que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)
do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à avaliação dos bens constritos e
intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se o tiver. Intimem-se. - ADV: VERA
MARINA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP)
Processo 1004801-43.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - A.C.F.I. - Comprovada a mora, defiro
liminarmente a medida requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como
de seus respectivos documentos, depositando-se-os em mãos da parte autora, na pessoa de quem indicar. Fica desde já
autorizado o cumprimento da medida mediante arrombamento e reforço policial, caso se façam necessários, valendo a presente
como requisição deste último à autoridade policial competente. Executada a liminar, cite-se a parte passiva, com os benefícios
previstos no § 2º do art. 172 do Código de Processo Civil, se pleiteados, advertindo-a de que, no prazo de cinco dias a contar
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da execução da liminar, poderá pagar o valor integral da dívida pendente, segundo o montante indicado na petição inicial da
ação (STJ, REsp. 1.418.593), hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre do ônus da propriedade fiduciária. Cientifique-se
a parte passiva, ainda, de que, decorrido tal prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado
fiduciariamente no patrimônio da parte autora. Consigne-se no mandado que o prazo para apresentação de defesa, de quinze
dias, fluirá a partir da execução da liminar. Intimem-se. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 1004816-46.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard
S/A - Efetivada a restrição do veículo objeto da ação. Manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV: EDUARDO JOSE
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR)
Processo 1004883-74.2015.8.26.0445 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sonia Aparecida
de Souza - Recolham-se as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação (art. 257 do Código de
Processo Civil). Intimem-se. - ADV: ANA PAULA MARQUES PEREIRA DE SIQUEIRA (OAB 220447/SP)
Processo 1004901-95.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Busca e Apreensão
- Propriedade Fiduciária ajuizada por Banco Itaucard S/A em face de Hugo Gustavo Naldi. Em consequência, JULGO EXTINTO
O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Oportunamente,
pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: JOSÉ CARLOS
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1004917-49.2015.8.26.0445 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Alexandre Martins da Silva
- A parte autora deverá emendar a inicial para o fim de incluir no polo passivo a Caixa Econômica Federal, detentora dos
depósitos do PIS. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: ROSE ANNE PASSOS (OAB 101809/SP)
Processo 1004919-19.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ‘BANCO BRADESCO S.A.
- Cite-se a parte executada, intimando-se do prazo de três dias para pagamento integral da dívida apontada na inicial (hipótese
em que a verba honorária será reduzida pela metade); do prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do
Código de Processo Civil); do mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada, reconhecendo o crédito em execução,
comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários de advogado, podendo postular seja
admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês. Assinala-se que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)
do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à avaliação dos bens constritos
e intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se o tiver. Intimem-se. - ADV:
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 1004972-97.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A
Credito Financiamento e Investimento - Comprovada a mora, defiro liminarmente a medida requerida. Expeça-se mandado de
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como de seus respectivos documentos, depositando-se-os em mãos
da parte autora, na pessoa de quem indicar. Fica desde já autorizado o cumprimento da medida mediante arrombamento e
reforço policial, caso se façam necessários, valendo a presente como requisição deste último à autoridade policial competente.
Executada a liminar, cite-se a parte passiva, com os benefícios previstos no § 2º do art. 172 do Código de Processo Civil, se
pleiteados, advertindo-a de que, no prazo de cinco dias a contar da execução da liminar, poderá pagar o valor integral da dívida
pendente, segundo o montante indicado na petição inicial da ação (STJ, REsp. 1.418.593), hipótese em que o bem ser-lhe-á
restituído livre do ônus da propriedade fiduciária. Cientifique-se a parte passiva, ainda, de que, decorrido tal prazo, consolidarse-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio da parte autora. Consigne-se
no mandado que o prazo para apresentação de defesa, de quinze dias, fluirá a partir da execução da liminar. Intimem-se. - ADV:
PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 1005021-41.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ‘BANCO BRADESCO S.A.
- Cite-se a parte executada, intimando-se do prazo de três dias para pagamento integral da dívida apontada na inicial (hipótese
em que a verba honorária será reduzida pela metade); do prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do
Código de Processo Civil); do mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada, reconhecendo o crédito em execução,
comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários de advogado, podendo postular seja
admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês. Assinala-se que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)
do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à avaliação dos bens constritos e
intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se o tiver. Intimem-se. - ADV: VERA
MARINA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP)
Processo 1005023-11.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - J. A. A. Pindamonhangaba
-ltda. - A parte autora deverá emendar a inicial para o fim de regularizar o valor atribuído à causa, a teor do art. 259, inciso
II do Código de Processo Civil, bem como recolher as custas processuais remanescentes. Além disso, deverá regularizar
sua representação processual, comprovando a legitimidade do subscritor da procuração com a juntada do contrato social da
empresa. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: DANIELLE MIRANDA GONÇALVES (OAB 325489/SP)
Processo 1005140-02.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Luciana
Regina Grano Garcia - A parte autora deverá emendar a inicial para o fim de adequar o valor da causa aos moldes constantes
no artigo 259, inciso II do Código de Processo Civil, recolhendo as custas remanescentes, se o caso. Prazo: 10 dias, sob pena
de indeferimento. Intimem-se. - ADV: GUILHERME AUGUSTO VALENTE (OAB 352890/SP)
Processo 1005376-51.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S/A - Comprovada a mora, defiro liminarmente a medida requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente, bem como de seus respectivos documentos, depositando-se-os em mãos da parte autora, na
pessoa de quem indicar. Fica desde já autorizado o cumprimento da medida mediante arrombamento e reforço policial, caso
se façam necessários, valendo a presente como requisição deste último à autoridade policial competente. Executada a liminar,
cite-se a parte passiva, com os benefícios previstos no § 2º do art. 172 do Código de Processo Civil, se pleiteados, advertindo-a
de que, no prazo de cinco dias a contar da execução da liminar, poderá pagar o valor integral da dívida pendente, segundo o
montante indicado na petição inicial da ação (STJ, REsp. 1.418.593), hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre do ônus
da propriedade fiduciária. Cientifique-se a parte passiva, ainda, de que, decorrido tal prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a
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posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio da parte autora. Consigne-se no mandado que o prazo
para apresentação de defesa, de quinze dias, fluirá a partir da execução da liminar. Intimem-se. - ADV: FABÍOLA BORGES DE
MESQUITA (OAB 206337/SP)
Processo 4000021-77.2013.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Aquisição - Mario Lessa Salgado Filho - Providenciar o
recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista o provimento CG nº 28/2014 em vigor desde 03 de novembro
de 2014 (Três UFESPs - R$ 63,75). - ADV: DOMITILA DE SOUZA B T OLIVEIRA (OAB 60591/SP)
Processo 4000048-60.2013.8.26.0445 - Monitória - Cheque - Aldassys Confecções LTDA ME - Defiro a postulação. Entretanto,
para solicitações junto aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Serasajud faz-se necessário o pagamento prévio dos custos
atinentes, que deve ser efetivado em Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça (FEDTJ), informando-se o
código 434-1, observando-se que o valor, fixado em R$ 12,20 (conforme Provimento CSM nº 2.195/2014, publicado no DJe de
08/08/2014), se refere a cada órgão e a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado. Proceda a parte interessada ao recolhimento
pertinente. Após, constatando a Serventia a correção do pagamento, providencie esta o necessário ao atendimento da pretensão.
Intimem-se. - ADV: IVANIL DE JESUS MONARO (OAB 288274/SP)
Processo 4000133-46.2013.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Rodolfo dos Santos Sampaio - Ante a ausência de interesse processual superveniente à propositura da ação, ante a constatação
da desocupação do imóvel pela ré (fls. 29), com fundamento no art. 267, inc. VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA,
sem resolução do mérito, a presente ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
ajuizada por Rodolfo dos Santos Sampaio em face de Rosemary Vieira de Moraes. P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais
custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: MARCOS GONÇALVES E SILVA
(OAB 314160/SP), ALISON MONTOANI FONSECA (OAB 269160/SP)
Processo 4000338-75.2013.8.26.0445 - Monitória - Prestação de Serviços - APLOS EDUCACIONAL LTDA EPP - Manifestar
a autora em termos de prosseguimento. - ADV: ANGELA CRISTINA DE FARIA TANAJURA FRANÇA (OAB 179614/SP), DANIELA
BRANDINA MARCON REIS DE OLIVEIRA (OAB 169652/SP)
Processo 4000426-16.2013.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Manifestar o
autor acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 111. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)
Processo 4000559-58.2013.8.26.0445 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - R.A.P. e
outro - Manifeste-se a parte autora acerca da petição de fls. 193/194. Intimem-se. - ADV: ELOIN DE SOUZA MOREIRA (OAB
202810/SP), NÁDIA MARIA ALVES (OAB 184801/SP)
Processo 4000812-46.2013.8.26.0445 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNVIC - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA
CRISTÃ - Defiro a postulação. Entretanto, para solicitações junto aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Serasajud faz-se
necessário o pagamento prévio dos custos atinentes, que deve ser efetivado em Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal
de Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1, observando-se que o valor, fixado em R$ 12,20 (conforme Provimento CSM
nº 2.195/2014, publicado no DJe de 08/08/2014), se refere a cada órgão e a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado. Proceda
a parte interessada ao recolhimento pertinente. Após, constatando a Serventia a correção do pagamento, providencie esta o
necessário ao atendimento da pretensão. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/SP)
Processo 4000874-86.2013.8.26.0445 - Monitória - Obrigações - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS Decorrido o prazo legal sem manifestação da requerida, manifestar o autor em termos de prosseguimento. - ADV: RENATO
TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0004055-95.2015.8.26.0445 (apensado ao processo 4000294-56.2013.8.26) (processo principal 400029456.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Reconhecimento / Dissolução - Viviane Aparecida Cardoso - Os
benefícios da justiça gratuita são concedidos àqueles que, nos termos da legislação atinente, declarem possuir insuficientes
recursos para arcar com os custos da demanda. Isso implica em que, havendo declaração da parte no sentido de que não pode
pagar as custas e despesas do processo e honorários de advogado sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos
termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei 1.060/50, deve ser deferido o benefício, porque o acesso aos meios jurisdicionais
não pode ser obstado pela hipossuficiência. A legislação não estabelece patamar máximo de rendimentos a fim de que se
possa considerar uma pessoa pobre na acepção jurídica do termo. Se a parte declara tal situação, sob as penas da lei, deve
ser presumida sua sinceridade, somente elidida mediante prova inequívoca de que não é verídica, que inexiste na hipótese
vertente. Ressalte-se o teor do art. 7º da legislação atinente, por sua previsão de que a revogação do benefício deve fundarse em prova de inexistência dos requisitos essenciais à sua concessão, que não foi produzida nesta sede. Ante o exposto,
REJEITO a impugnação e mantenho o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. P.R.I. Certifique-se o desfecho
nos autos principais e prossiga-se naqueles. - ADV: ELIANE CHINAQUE GUIMARAES (OAB 107235/SP), PAULA TATIANE
CALDOVINO (OAB 254569/SP)
Processo 1000192-17.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - N.R.G.V. - Foi
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 15/02/2016 às 11:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania - CEJUSC. - ADV: ANDRÉ JOSÉ SILVA BORGES (OAB 175492/SP)
Processo 1000384-47.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.H.D. - Posto isso, com fundamento no art. 226,
§6º da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto o divórcio de C.H.D e M.L.C.D; em consequência,
declaro a dissolução do vínculo matrimonial e a cessação dos deveres de coabitação e de fidelidade recíproca, pondo fim ao
regime matrimonial de bens. Voltará a ré a fazer uso de seu nome de solteira. À ausência de contrariedade, deixo de condenar a
ré ao pagamento de verbas derivadas da sucumbência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ao trânsito em julgado, expeça-se
mandado ao Serviço de Registro Civil, para averbação do divórcio, bem como certidão para pagamento dos honorários devidos
nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, de acordo com o código correspondente à respectiva
atuação, segundo a tabela em vigor. Após, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os
autos, com observância das formalidades legais. - ADV: TATIANE ALMEIDA DOS SANTOS (OAB 288442/SP)
Processo 1000409-94.2014.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.J.A.M.R. - P.A.R. Manifeste-se a parte exequente, no prazo de cinco (05) dias, ante a Certidão da Sra. Oficial de Justiça, constando que citou o
executado, e, decorrido o prazo legal, deixou de proceder à penhora, pois não localizou bens para tanto, apenas os bens que
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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guarnecem a residência. - ADV: VANDERLEI MALACO BUENO (OAB 192347/SP), GISLAINE CRISTINA LOPES DO CARMO
(OAB 262381/SP)
Processo 1000424-29.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Alimentos - H.V.F.S. - Homologo por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em audiência realizada nesta ação de Procedimento
Ordinário - Alimentos ajuizada por H.V.F.S em face de W.M.S Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de recurso contra
esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento
do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado
entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela em vigor.
P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: HELDER SOUZA LIMA (OAB
268254/SP)
Processo 1000643-76.2014.8.26.0445 - Interdição - Tutela e Curatela - M.S.C. - Regularmente intimada a dar prosseguimento
ao feito, sob pena de extinção, a parte autora quedou-se inerte. Posto isso, nos termos do art. 267, inc. III do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Interdição - Tutela e Curatela ajuizada por M.S.C em face de A.C P.R.I.
Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das
cautelas de praxe. - ADV: MARIA BEATRIZ GUEDES KATTO (OAB 312656/SP)
Processo 1000652-04.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.E.D. - Defiro à parte autora a
gratuidade judiciária. Anote-se. Recebo a petição de fls. 11/12 e 14 como aditamento à inicial, devendo a Serventia providenciar
as anotações de praxe em todos os assentamentos dos autos. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras
da parte alimentante e das necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 25% dos rendimentos líquidos
percebidos pela primeira, os quais são devidos a partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta
bancária, para depósito do pensionamento, e ao empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos
em folha de pagamento. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito
de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes.
Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será
realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba
- Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo
para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV:
ELIZABETH DE GODOY MARTINHO SOUZA (OAB 113903/SP)
Processo 1000652-04.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.E.D. - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 31/03/2016 às 09:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: ELIZABETH DE GODOY MARTINHO SOUZA (OAB 113903/SP)
Processo 1000683-24.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Família - J.B.L.T.F. - Foi designada Audiência de Tentativa de
Conciliação para o dia 23/02/2016 às 11:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV:
FABIANO NUNES SALLES (OAB 157786/SP)
Processo 1000683-24.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Família - J.B.L.T.F. - Fls. 26/30: Ciência ao autor. - ADV: FABIANO
NUNES SALLES (OAB 157786/SP)
Processo 1000776-84.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.L.M.S.A. - G.V.A. Providenciar o atendimento da cota ministerial de fl. 65: “Pela intimação do exequente para que informe acerca do adimplemento
do devedor, apresentando cálculo atualizado do débito em caso de valores a receber.” - ADV: ANDREZA RODRIGUES MACHADO
DE QUEIROZ (OAB 272599/SP), ALESSANDRA GUILLON PINTO (OAB 152751/SP)
Processo 1000792-72.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.A.F. - Posto isso, JULGO
PROCEDENTE a ação e, em consequência, reconheço a existência de união estável, pelo período de dois anos, entre D.A.F e
J.F.M, e a declaro dissolvida. Reconhece-se à autora o direito de posse e propriedade do bem imóvel que serviu de residência
às partes, que o réu deverá desocupar em quinze dias a contar do trânsito em julgado da presente, facultada ao réu a retirada
de bens e pertences de cunho pessoal. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos
termos do art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Ante a ausência de resistência ao pedido, deixo de impor ao réu os ônus
da sucumbência. P.R.I. (o réu, pessoalmente, a fim de que desocupe o imóvel). Ao trânsito em julgado, expeça-se certidão para
pagamento dos honorários devidos segundo as normas do Convênio de Assistência Judiciária celebrado entre a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e a OAB, de acordo com a respectiva atuação e segundo a tabela em vigor. - ADV: MARIO
FRANCISCO GIMENES MOIANO (OAB 215650/SP)
Processo 1000792-72.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.A.F. - Informar a autora
se o réu ainda ocupa o imóvel do qual é proprietária. - ADV: MARIO FRANCISCO GIMENES MOIANO (OAB 215650/SP)
Processo 1000832-20.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.A.M.S. - R.D.M.S. - Homologo
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em audiência realizada nesta
ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação ajuizada por H.A.M.S m face de R.D.M.S Em consequência, JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de
interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifiquese. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários
devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva
atuação, de acordo com a tabela em vigor. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotandose. - ADV: CARLOS EDUARDO ALVES VIEIRA (OAB 298800/SP), ANTONIO JOSE TELLES PEREIRA (OAB 92659/SP)
Processo 1001019-28.2015.8.26.0445 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.J. - O processo que
deu ensejo à distribuição direcionada a este juízo não guarda relação com os presentes autos, por conta disso, tornem os autos
ao Cartório Distribuidor para livre distribuição do feito. Intimem-se. - ADV: LUCIANA RODRIGUES COSTA (OAB 169104/SP)
Processo 1001019-28.2015.8.26.0445 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.J. - Ante o interesse
manifestado pela parte autora em que haja apensamento das ações que ajuizou, para processamento conjunto, o que encontra
respaldo na conexão probatória, notadamente ao considerar-se que nos autos aos quais se pretende o apensamento já se
realizou estudo psicossocial, defiro o pedido de fls. 30/31: reconsidero a determinação de fls. 29, a fim de que esta ação
continue a tramitar perante este juízo. Determino o apensamento destes autos ao processo nº 1000189-62.2015.8.26.0445.
Providencie-se. Uma vez que no estudo psicossocial realizado nos autos a serem apensados evidenciaram-se dificuldades no
exercício da visitação já estipulada, afigura-se temerário ampliar-se o direito que sequer minimamente está sendo exercido
de forma satisfatória para as partes e a criança em questão. Por isso, ao menos por ora, indefiro o pedido de antecipação de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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tutela. Cite-se a ré, consignando-se o prazo de quinze dias para apresentação de defesa, sob as advertências de praxe. Deixo
de antecipar a fase conciliatória, a fim de realizar audiência com esse intuito após manifestação das partes nos autos a serem
apensados. Intimem-se. - ADV: LUCIANA RODRIGUES COSTA (OAB 169104/SP)
Processo 1001114-58.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.M.T.M. - M.A.M.T.M. - Fl.
38: Expeça-se ofício à empregadora do alimentante conforme r. sentença de fl. 28. - ADV: MARCELLE HOMEM DE MELO
MONTEIRO (OAB 331486/SP), MARIO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 291132/SP), ADRIANO AUGUSTO ZANOTTI (OAB 255391/
SP)
Processo 1001140-56.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.C.P.S.R.S.G.J.C.P.
- L.E.S. - Manifestar a parte autora acerca da contestação ofertada às fls. 34/52. - ADV: DOMITILA DE SOUZA B T OLIVEIRA
(OAB 60591/SP)
Processo 1001264-39.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Regime de Bens Entre os Cônjuges - Elizete Paiva Reis Rodrigo Alonso Barchetta - Manifeste-se a parte Autora acerca da contestação juntada aos autos. - ADV: GABRIEL MARQUES
SOARES (OAB 335626/SP)
Processo 1001282-60.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - T.C. - P.C.L.C. - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em audiência realizada nesta
ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão ajuizada por T.C em face de P.C.L.C Em consequência, JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na
interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se
o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos
termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de
acordo com a tabela em vigor. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV:
MARIA ROSEMEIRE GOUVÊA DE ALMEIDA (OAB 168061/SP), FABIO ROMERO PACETTI FERNANDES (OAB 194096/SP)
Processo 1001359-69.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.M.F.P. - L.A.G.P. - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em audiência realizada nesta
ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação ajuizada por G.M.F.P em face de L.A.G.P Em consequência, JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de
interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifiquese. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários
devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva
atuação, de acordo com a tabela em vigor. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotandose. - ADV: ALICE APARECIDA CANDIDO SANTOS (OAB 232880/SP), ELISETE DOS SANTOS SOUZA (OAB 127863/SP)
Processo 1001391-74.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.C. - Homologo por sentença, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Procedimento Ordinário - Guarda ajuizada por
C.Cem face de P.F.D. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: MARCELA POSSEBON CAETANO (OAB 150162/SP)
Processo 1001432-41.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - A.E.M.S. - Defiro à parte autora a
gratuidade judiciária. Anote-se. Recebo a petição de fls. 78/82 como emenda à inicial, procedendo-se às anotações pertinentes.
Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das necessidades da parte alimentada,
fixo os alimentos provisórios em 03 salários mínimos, os quais são devidos a partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se
ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento, e ao empregador da parte alimentante, para que
proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução
eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição
amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento
à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99,
Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual
da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério
Público. - ADV: GERMANO JOSE DE SALES (OAB 244154/SP)
Processo 1001432-41.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - A.E.M.S. - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 31/03/2016 às 09:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: GERMANO JOSE DE SALES (OAB 244154/SP)
Processo 1001491-29.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.D.B. - Recebo a petição de fls.
13/14 como emenda à inicial, devendo a Serventia providenciar as anotações de praxe em todos os assentamentos dos autos.
No mais, providencie a Serventia pesquisa junto aos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud na tentativa de localizar o atual
paradeiro do alimentante. Intimem-se. - ADV: JULIO CÉSAR DOS SANTOS (OAB 224789/SP)
Processo 1001509-50.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.K.P.R. - A.J.R.N.
- Manifestar a parte autora acerca da contestação ofertada às fls. 32/36. Após, ao MP. - ADV: CARLOS ALBERTO NICOLAU
PIVETA (OAB 268013/SP), ROSE ANNE PASSOS (OAB 101809/SP)
Processo 1001547-96.2014.8.26.0445 - Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente - JANETE MARIA
SALGADO MARCONDES - Judith Salgado da Silva - Cite-se a parte ré por edital, com as advertências do art. 319 do Código de
Processo Civil. Intimem-se. - ADV: CLEDA MARIA COSTA NEVES (OAB 108461/SP), MANUEL GIRAO XAVIER (OAB 270655/
SP), ANDRE LUIZ PIRES DE FARIA (OAB 255689/SP)
Processo 1001589-14.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - F.R.J.G.S. - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em audiência realizada nesta
ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos ajuizada por F.R.J.G.Sem face de L.H.P.S. Em consequência, JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de
interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifiquese. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários
devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva
atuação, de acordo com a tabela em vigor. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotandose. - ADV: MARCELO PRATES DA FONSECA (OAB 212862/SP)
Processo 1001590-96.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Exoneração - N.D.V.O. - Manifeste-se a parte autora,
no prazo legal, requerendo o que de direito, ante o vencimento do prazo para oferecimento de contestação. - ADV: GLEBER
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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RODNEY MARQUES MUNIZ COSTA (OAB 332201/SP)
Processo 1001639-74.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - S.L.M.V. - Recebo a petição de fl.
35 como aditamento à inicial, devendo a Serventia providenciar as anotações de praxe em todos os assentamentos dos autos.
Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das necessidades da parte alimentada,
fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, os quais são devidos a partir da citação. Em sendo o caso,
expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento, e ao empregador da parte alimentante,
para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que a composição entre as partes pode se
revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC
- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à
tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora,
para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo
Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para
solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se
ciência ao Ministério Público. - ADV: CARLOS GOMES VIEIRA (OAB 308969/SP)
Processo 1001639-74.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - S.L.M.V. - Foi designada Audiência
de Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 11:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: CARLOS GOMES VIEIRA (OAB 308969/SP)
Processo 1001639-74.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - S.L.M.V. - Providenciar o autor o
recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça para expedição de mandado de citação no valor de R$ 63,75. - ADV:
CARLOS GOMES VIEIRA (OAB 308969/SP)
Processo 1001678-71.2014.8.26.0445 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA APARECIDA PARIZ - Laureana
Rodrigues Hespanhol - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - O instrumento de mandato acostado às fls. 63
não está revestido das formalidades legais descritas no art. 595 do Código Civil tendo em vista que a procuração deverá ser
assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas. Regularize-se. No mais, venha aos autos a cópia atualizada da matrícula
do imóvel consoante já determinado às fls. 42/43. Intimem-se. - ADV: FERNANDO JOSÉ GALVÃO VINCI (OAB 175375/SP),
BEATRIZ COELHO FARINA (OAB 114503/SP), SUELY MARQUES BORGHEZANI (OAB 121939/SP)
Processo 1001697-77.2014.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.T.O.B. - Posto isso, com fundamento no art. 226,
§6º da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto o divórcio de A.T.O.B e B.A.B em consequência, declaro
a dissolução do vínculo matrimonial e a cessação dos deveres de coabitação e de fidelidade recíproca, pondo fim ao regime
matrimonial de bens, devendo ser observado o quanto decidido na fundamentação da presente a respeito da partilha de bens
móveis. Por opção, voltará a autora a fazer uso de seu nome de solteira. À ausência de contrariedade, deixo de condenar o réu
ao pagamento de verbas derivadas da sucumbência. P.R.I. Ao trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Serviço de Registro
Civil, para averbação do divórcio; certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado entre
a Defensoria Pública e a OAB, de acordo com o código correspondente à respectiva atuação, segundo a tabela em vigor, e
mandado de intimação pessoal ao réu, para a entrega dos bens à autora, como determinado na fundamentação. Após, pagas
eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais. ADV: ROBSON ROCHA OLIVEIRA (OAB 327912/SP)
Processo 1001749-39.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.A.P.S. - J.C.S. - Mantenho irretocada a decisão
proferida às fls. 62. Aguarde-se a audiência designada (fls. 20). - ADV: DALVA DOMICIANO MARTINS ROBERTO (OAB 329501/
SP), LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 339098/SP)
Processo 1001842-02.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.L.D. - G.R.M. - Homologo por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em audiência realizada nesta ação de
Procedimento Ordinário - Guarda ajuizada por J.L.D em face de G.R.M Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de
recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao
cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio
celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela
em vigor. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: JOSÉ MARIA DE
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 286190/SP), THAIS APARECIDA ALVES PRUDENTE (OAB 350570/SP)
Processo 1001901-24.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.M.S. - L.M.C. e outros
- Posto isso, ante a conclusão pericial e havendo manifestação ministerial favorável a respeito, JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral e declaro a paternidade do de cujus T.A.G.C em relação a B.S, que passará a chamar-se B.S.C. Em
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I do Código de Processo
Civil. À ausência de contrariedade, deixo de condenar os réus ao pagamento de verbas derivadas da sucumbência. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Ao trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação, a fim de incluir no assento de nascimento
da autora (nº 121384.01.55.2014.1.00231.464.0076815.68 - fls. 45) o nome de seu pai, T.A.G.C, assim ora reconhecido, dos
avós paternos, C.F.C e C.F.G.C (fls. 08), bem como dela própria, que passará a ser B.S.C. Expeça-se, ainda, certidão para
pagamento dos honorários devidos ao advogado nomeado à autora nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria
Pública e a OAB, de acordo com a respectiva atuação. Após, efetivadas todas as anotações e comunicações de praxe e nada
mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas necessárias. - ADV: FLÁVIO MUASSAB SILVA LIMA (OAB 180012/
SP), VIVIANE APARECIDA LOPES MONTEIRO (OAB 253503/SP), ANDRE LUIZ PIRES DE FARIA (OAB 255689/SP)
Processo 1001914-86.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - D.M.O.F. - Recebo a petição de fls.
14 como emenda à inicial, procedendo-se às anotações pertinentes. Defiro à parte autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Em
face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das necessidades da parte alimentada, fixo os
alimentos provisórios em 30 % dos rendimentos líquidos percebidos pela primeira, os quais são devidos a partir da citação. Em
sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento, e ao empregador da parte
alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que a composição entre as partes
pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC
- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à
tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora,
para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo
Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para
solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se
ciência ao Ministério Público. - ADV: GLEBER RODNEY MARQUES MUNIZ COSTA (OAB 332201/SP)
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Processo 1001914-86.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - D.M.O.F. - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 09/05/2016 às 10:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: GLEBER RODNEY MARQUES MUNIZ COSTA (OAB 332201/SP)
Processo 1002095-87.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - F.S.I. - Homologo
o acordo celebrado entre as partes. Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, suspendo o andamento da execução
pelo prazo do correspondente cumprimento. Decorrido, certifique a Serventia, e intime-se a parte exequente para dizer sobre
o cumprimento da avença em dez dias, assinalando-se que o silêncio será interpretado como adimplemento da obrigação
e importará em extinção do processo. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio
celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, de acordo com o código correspondente à respectiva atuação, segundo a tabela
em vigor. Intimem-se. - ADV: GUILHERME LOYOLA SANTOS (OAB 353599/SP)
Processo 1002124-40.2015.8.26.0445 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Ana Cristina Ezequiel
Correa e outro - Diante da prova produzida, defiro o pedido inicial e autorizo a parte autora a proceder ao levantamento do(s)
valor(es) referido(s) na inicial. Expeçam-se alvará. Oficie-se à agência local do Banco Bradesco solicitando informações acerca
de eventual contrato de seguro de vida firmado pelo “de cujus”. Intimem-se. - ADV: MARA CRISTINA BOLSON LOPES (OAB
219594/SP)
Processo 1002258-67.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.M. - M.V.S.M. - Presentes
os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo nulidades ou irregularidades a sanar, declaro saneado o
processo. Não conheço da impugnação à justiça gratuita formulada na contestação tendo em vista que a via adequada para a
sua oposição está descrita no art. 4º, parágrafo 2º da Lei n.1.060/50. No mais, o ponto controvertido refere-se à imputação de
paternidade ao réu, fazendo-se necessária, por conseguinte, a realização de prova pericial. Sendo ambas as partes beneficiárias
da assistência judiciária gratuita, oficie-se ao IMESC solicitando designação de dia e hora para realização de perícia genética
nos litigantes. Com o atendimento, intimem-se as partes ao comparecimento. Juntado aos autos o laudo pericial, dê-se ciências
às partes, facultada manifestação no prazo sucessivo de dez dias. A seguir, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intimemse. - ADV: EDNA APARECIDA NOGUEIRA (OAB 90151/SP), MARIA CRISTINA O PEREIRA CARNEIRO (OAB 126593/SP)
Processo 1002266-44.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.C.C.L. - G.A.S.C.L. - Manifestar
a parte autora acerca da contestação ofertada às fls. 38/40. Após, ao MP. - ADV: JOÃO THIERS FERNANDES LOBO (OAB
225728/SP), ULISSES DO CARMO NOGUEIRA (OAB 229707/SP)
Processo 1002391-12.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - E.P.S. - Manifestar o autor em termos
de prosseguimento - decorreu o prazo sem manifestação do requerido. - ADV: REGINA CELIA DE CARVALHO (OAB 48731/
SP)
Processo 1002449-15.2015.8.26.0445 - Interdição - Tutela e Curatela - N.B.A. - Defiro à parte autora os benefícios da
assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. 1- Nomeio Neusa Benedita de Alvarenga Curador(a)
Provisório(a) de Marcus Vinicius Monteiro, devendo comparecer em Cartório para assinatura do respectivo termo. 2- No mais,
observa-se que o interrogatório, na ação de Interdição, não tem outro propósito se não o de servir, como em qualquer outro
processo judicial, como meio de prova. Portanto, somente se vislumbra a efetiva necessidade da realização do ato quando é
preciso, preliminarmente, certificar-se o juízo da existência de indícios de incapacidade da pessoa que se pretende interditar. 3Verificando-se, porém, que os documentos juntados aos autos com a petição inicial já são indicativos das anomalias de que o(a)
interditando(a) é portador(a), dispensa-se a realização do ato, anotando-se que a presente decisão poderá ser revista em caso
de eventual contestação ou se o laudo pericial assim o exigir. 4- Cite-se, consignando-se o prazo de 5 dias para impugnação.
5- Caso o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado constate a impossibilidade de compreensão do ato por
parte do(a) interditando(a), oficie-se à OAB local solicitando-se a nomeação de Curador Especial, na pessoa de quem deverá
se proceder à citação. Atente a Serventia. 6- Sem prejuízo, determino, desde já, a realização de perícia no(a) interditando(a):
oficie-se ao IMESC solicitando a designação de data e hora para realização dos exames necessários. Com a notícia nos autos,
promova a Serventia as intimações necessárias. Intimem-se. - ADV: DALVA DOMICIANO MARTINS ROBERTO (OAB 329501/
SP)
Processo 1002454-71.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - E.T.R.A. e outro - Oficie-se à OAB
solicitando nomeação de profissional para atuar como Curador Especial do réu preso. Com a indicação, intime-se o Curador
Especial para apresentar resposta; a seguir, com a juntada desta aos autos, intime-se o autor para manifestação e, após, dê-se
vista ao Ministério Público. Intimem-se. - ADV: MARIO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 291132/SP)
Processo 1002605-03.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.C.O.B. - Fl.
23: anote-se. No mais, expeça-se carta precatória para citação do alimentante para, em três dias, efetuar o pagamento das
pensões em atraso, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Sem prejuízo, providencie
a Serventia a baixa na pauta de audiência do CEJUSC. - ADV: FLÁVIO MUASSAB SILVA LIMA (OAB 180012/SP)
Processo 1002640-94.2014.8.26.0445 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - E.K.M.M. - Ante a ausência
de interesse processual superveniente à propositura da ação, com fundamento no art. 267, inc. VI do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente ação de Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária - Família ajuizada
por E.K.M.M em face de R.E.S. P.R.I. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio
celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, de acordo com o código correspondente à respectiva atuação, segundo a tabela
em vigor. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se.
- ADV: JESUS NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112083/SP)
Processo 1002722-91.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.L.L. - Atenda-se a cota ministerial lançada às
fls. 28, intimando-se pessoalmente o réu para manifestar acerca do pedido de desistência da ação formulado pela parte Autora,
importando seu silêncio em concordância tácita. - ADV: MARA CRISTINA BOLSON LOPES (OAB 219594/SP)
Processo 1002777-42.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.C.S. - A despeito da alegada urgência, não há
nos autos, neste momento processual, provas inequívocas que convençam acerca da verossimilhança das alegações expendidas
na inicial, restando desatendido um dos requisitos impostos pelo art. 273 do Código de Processo Civil. Por essa razão, relego
para momento posterior a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, que por ora fica indeferido.
Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase
conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento
de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a
parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC,
com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se
que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Intimem-se. - ADV: THAISE MOSCARDO MAIA (OAB 255271/SP)
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Processo 1002777-42.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.C.S. - Foi designada Audiência de Tentativa
de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 10:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV:
THAISE MOSCARDO MAIA (OAB 255271/SP)
Processo 1002890-93.2015.8.26.0445 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Daniela Carvalho de Lima
de Souza e outro - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido 30 (trinta) dias. - ADV: MARCO ANTONIO DE PAULA
SANTOS (OAB 279348/SP), PAULO ROGERIO SAVIO (OAB 290656/SP)
Processo 1002948-96.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Família - L.A.S. - Manifestar a autora acerca da pesquisa de
endereços realizada - fls. 12/15. - ADV: JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP)
Processo 1003006-02.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.A.C. - Concedo à parte
autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. Indefiro a postulação de arbitramento
de alimentos provisórios em favor da parte autora, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída da paternidade imputada
ao réu. Cite-se o réu, com as advertências do art. 319 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: MONICA DA SILVA
PALMA SOUZA (OAB 209341/SP)
Processo 1003041-93.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.S.B. - Manifeste-se, a parte
autora, em 05 dias, sobre o andamento do feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor
intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e §1º
do CPC). - ADV: MARIA BEATRIZ GUEDES KATTO (OAB 312656/SP)
Processo 1003070-12.2015.8.26.0445 - Interdição - Família - M.N.V.C. - Cuidam-se de Embargos de Declaração deduzidos
por Maria Nazaré Vicentini Cunha reclamando omissão no julgado. Razão assiste à embargante e, por conta disso, conheço dos
embargos e dou-lhes provimento para constar expressamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte
autora. No mais, cumpra-se integralmente a sentença proferida às fl. 35. - ADV: EVERTON VICENTINI COSTA (OAB 364086/
SP)
Processo 1003120-38.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.V.M. - Defiro o sobrestamento do feito pelo
prazo requerido - 90 dias. - ADV: DOMITILA DE SOUZA B T OLIVEIRA (OAB 60591/SP)
Processo 1003172-68.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J.C.T. - M.I.B. - Digam as partes
se há efetivo interesse na produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, justificando sua pertinência e
necessidade, e indicando qual fato, reputado controvertido, objetivam demonstrar com o meio de prova requerido, sob pena de
preclusão e/ou indeferimento. Intimem-se. - ADV: ELIANE CHINAQUE GUIMARAES (OAB 107235/SP), NANCI CONDE DOS
SANTOS (OAB 145515/SP), ELISETE FLORES RUSSI (OAB 110784/SP)
Processo 1003213-98.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K.V.F.L.S. e outro Atendam os exequentes a cota ministerial de fls. 24. Intimem-se. - ADV: FLAVIA CAMARGO DA SILVA (OAB 332616/SP)
Processo 1003288-74.2014.8.26.0445 - Regulamentação de Visitas - Relações de Parentesco - E.C.S. - Posto isso, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para regulamentar o direito de visitas da autora E.C.S a seu neto V.H.L.S.P, a fim de
que sejam aquelas exercidas em sábados alternados, podendo retirar a criança do lar materno a partir das 9 horas da manhã e
devendo devolvê-la no local até as 16 horas do mesmo dia; ainda, o menor permanecerá com a autora das 14 às 17 horas nas
seguintes festividades: Natal, Dia das Crianças e data do aniversário do infante. Ante a ausência de contrariedade ao pedido,
deixo de impor à ré os ônus da sucumbência. A autora é isenta do pagamento de custas, ante a gratuidade da ação, devendo
os honorários do advogado que lhe foi nomeado ser pagos nos termos do Convênio Defensoria Púbica/OAB, os quais são
ora arbitrados no patamar máximo do código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela em vigor. P.R.I.
Ao trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e, após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as
cautelas de praxe. - ADV: LUIZ GUSTAVO RAMOS MELLO (OAB 97613/SP)
Processo 1003359-42.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - C.A.C. - Defiro o
sobrestamento do feito pelo prazo requerido 30 (trinta) dias. - ADV: ELIZABETH DE GODOY MARTINHO SOUZA (OAB 113903/
SP)
Processo 1003361-12.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.M.S.I. e outros - Defiro à parte
autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Recebo a petição de fl. 11 como emenda à inicial, devendo a Serventia providenciar as
anotações de praxe em todos os assentamentos dos autos. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da
parte alimentante e das necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, os
quais são devidos a partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do
pensionamento, e ao empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento.
Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase
conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento
de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a
parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC,
com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observese que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa
escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: PAULO LUCIO RODRIGUES (OAB
63544/SP)
Processo 1003361-12.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.M.S.I. e outros - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 01/03/2016 às 10:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: PAULO LUCIO RODRIGUES (OAB 63544/SP)
Processo 1003388-92.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K.H.C. - A
procuração não foi anexada aos documentos apresentados com a petição inicial - providenciar o autor a regularização. - ADV:
GISLAINE CRISTINA LOPES DO CARMO (OAB 262381/SP)
Processo 1003423-52.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.S.S. - Defiro à parte autora a
gratuidade judiciária. Anote-se. Recebo a petição de fls. 13 como emenda à inicial, procedendo-se às anotações pertinentes.
Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das necessidades da parte alimentada,
fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, os quais são devidos a partir da citação. Em sendo o caso, expeçamse ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento, e ao empregador da parte alimentante, para que
proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução
eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição
amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento
à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99,
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Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual
da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério
Público. - ADV: CÉLIA REGINA PADOVAN (OAB 175211/SP)
Processo 1003423-52.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.S.S. - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 09/05/2016 às 11:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: CÉLIA REGINA PADOVAN (OAB 175211/SP)
Processo 1003428-74.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - H.F. - Concedo à parte
autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. Em face dos informes a respeito
das possibilidades financeiras da parte alimentante e das necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em
30% dos rendimentos líquidos percebidos pela primeira, os quais são devidos a partir da citação. Expeça-se ofício ao INSS,
para que proceda aos respectivos descontos no benefício previdenciário do alimentante. No que diz respeito ao pedido de
afastamento compulsório do companheiro do lar conjugal, fica, por ora, indeferido, uma vez que em ações desta natureza se
deve agir com a maior cautela na análise dos motivos do requerimento e de sua prova, ao passo que eles não se apresentam,
no relato da inicial, de forma a patentear a urgência referida no artigo 889, § único do Código de Processo Civil, nem mesmo
havendo, a essa altura, qualquer prova de que se pudesse inferir a urgência reclamada. Para análise do pedido de bloqueio de
ativos financeiros, efetue-se pesquisa junto ao sistema BacenJud, com isenção de custos. No mais, uma vez que a composição
entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os
autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com
exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem
como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça
Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem
infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da
audiência. Intimem-se. - ADV: THAISE MOSCARDO MAIA (OAB 255271/SP)
Processo 1003428-74.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - H.F. - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 25/02/2016 às 11:50h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: THAISE MOSCARDO MAIA (OAB 255271/SP)
Processo 1003554-61.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - L.G.N.O. - Homologo
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Procedimento
Ordinário - União Estável ou Concubinato ajuizada por LG.N.O em face de M.C.A.J Em consequência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Expeça-se certidão
para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, de acordo com
o código correspondente à respectiva atuação, segundo a tabela em vigor. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e
nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: NÁDIA MARIA ALVES (OAB 184801/SP)
Processo 1003577-07.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.L.C. - A.F.F. - Efetue a parte autora o depósito
do valor de R$ 318,75 para cobertura das despesas do assistente social, nos moldes do art. 806 das NSCGJ. Após a entrega do
laudo, expeça-se mandado de levantamento. Intimem-se. - ADV: BENEDITA MARIA BERNARDES (OAB 57865/SP), LUCIANA
DE PAULA FERNANDES SILVA (OAB 268972/SP)
Processo 1003680-14.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - B.J.R.S. e outro - Regularmente
intimada a providenciar a emenda à inicial, ajustando-a ao disposto no art. 282 e seguintes do Código de Processo Civil, sob
pena de indeferimento, a parte autora quedou-se inerte. Posto isso, nos termos do art. 295, inc. I do Código de Processo
Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 267, inc. I do mesmo diploma, reservado à parte autora socorrer-se das vias adequadas para a obtenção
da tutela perseguida. P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os
autos, com observância das cautelas de praxe. - ADV: CINTHIA MARIA SAVIO FERREIRA PINHEIRO (OAB 335018/SP)
Processo 1003686-21.2014.8.26.0445 - Justificação - Provas - S.C.T. - Regularmente intimada a providenciar a emenda à
inicial, ajustando-a ao disposto no art. 282 e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento, a parte autora
quedou-se inerte. Posto isso, nos termos do art. 295, inc. I do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e,
em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inc. I do mesmo
diploma, reservado à parte autora socorrer-se das vias adequadas para a obtenção da tutela perseguida. P.R.I. Oportunamente,
pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe.
- ADV: MARIZA SALGUEIRO (OAB 268993/SP)
Processo 1003687-69.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.R.C.S. - Defiro à parte autora
a gratuidade judiciária. Anote-se. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das
necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos percebidos pela primeira, os
quais são devidos a partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do
pensionamento, e ao empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento,
bem como para informar a este juízo sobre todos os rendimentos por ele auferidos. Uma vez que a composição entre as partes
pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC
- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à
tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora,
para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo
Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para
solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se
ciência ao Ministério Público. - ADV: CLEDA MARIA COSTA NEVES (OAB 108461/SP)
Processo 1003687-69.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.R.C.S. - Foi designada Audiência
de Tentativa de Conciliação para o dia 03/03/2016 às 10:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: CLEDA MARIA COSTA NEVES (OAB 108461/SP)
Processo 1003690-24.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.S.R.M. - Uma vez que a composição entre as
partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao
CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade,
à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora,
para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo
Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para
solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CLEDA MARIA COSTA NEVES (OAB 108461/SP)
Processo 1003690-24.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.S.R.M. - Foi designada Audiência de Tentativa de
Conciliação para o dia 08/04/2016 às 10:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: CLEDA
MARIA COSTA NEVES (OAB 108461/SP)
Processo 1003700-05.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.A.E.J. - Homologo por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes em audiência realizada nesta ação de
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação ajuizada por A.J.P.E em face de J.A.E.J Em consequência, JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na
interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se
o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se
os autos, anotando-se. - ADV: MARIA DANIELA PESTANA SALGADO (OAB 179522/SP), ANGELA MARIA DA CRUZ GALVAO
SILVA (OAB 68439/SP)
Processo 1003712-82.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.M.S. e outro - Defiro à parte autora
a gratuidade judiciária. Anote-se. À míngua de maiores informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante
e das necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, os quais são devidos a
partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento,
e ao empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que
a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória.
Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência
destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré
e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com
endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que,
caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ARACI CORRÊA LEITE MOREIRA (OAB
162504/SP)
Processo 1003712-82.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.M.S. e outro - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 09:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: ARACI CORRÊA LEITE MOREIRA (OAB 162504/SP)
Processo 1003712-82.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.M.S. e outro - Manifestar o autor
acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 25. - ADV: ARACI CORRÊA LEITE MOREIRA (OAB 162504/SP)
Processo 1003724-96.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.B.F.M.S. - A parte autora deverá
emendar a inicial para o fim de esclarecer quais atividades o réu desempenha que lhe permitam a percepção de rendimentos e
em quanto estes importam. Ademais, o valor da causa em ações desta natureza deverá observar o disposto no art. 259, inciso
VI do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: FLÁVIO MUASSAB SILVA LIMA
(OAB 180012/SP)
Processo 1003785-88.2014.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - SHEILA MARIA DE ASSIS BEZERRA e outros Concedo aos herdeiros os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. Nomeio ZULEIDE
MARINA DE ASSIS BEZERRA CANDIDO inventariante do espólio de GERALDINA DE ASSIS BEZERRA, independentemente
de termo de compromisso.Venha aos autos a cópia atualizada da matrícula do imóvel que se pretende inventariar bem como
as negativas fiscais e o comprovante de recolhimento do imposto causa mortis.Efetue-se pesquisa junto ao sistema BacenJud
acerca dos ativos financeiros de titularidade da “de cujus”, depositados na conta corrente indicada às fls. 54; após será analisado
o pedido de levantamento formulado. Aguarde-se por 60 dias a juntada aos autos da cópia da certidão de óbito devidamente
retificada.Após, vista ao representante da Fazenda Estadual.Intimem-se. - ADV: ALICE APARECIDA CANDIDO SANTOS (OAB
232880/SP)
Processo 1003785-88.2014.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - SHEILA MARIA DE ASSIS BEZERRA e outros Intimem-se os herdeiros descritos às fls. 56/57 para habilitação. Sem prejuízo, encaminhem-se novamente ao DJE a decisão
de fls. 55, pois conforme se verifica da certidão de fls. 69, sua publicação não se deu integralmente. Intimem-se. - ADV: ALICE
APARECIDA CANDIDO SANTOS (OAB 232880/SP), LUCIANA HOLZLSAUER DE MATTOS (OAB 199428/SP)
Processo 1003785-88.2014.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - SHEILA MARIA DE ASSIS BEZERRA e outros Fls. 76/77: Ciência às partes. - ADV: ALICE APARECIDA CANDIDO SANTOS (OAB 232880/SP), LUCIANA HOLZLSAUER DE
MATTOS (OAB 199428/SP)
Processo 1003787-58.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N.L.S.S. - Posto isso, e considerando
o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por N.L.S.S, menor representada por R.S.S, e condeno
W.S a pagar-lhe pensão alimentícia no importe mensal de 50% salário mínimo nacional vigente à época do pagamento. Os
pagamentos deverão ser efetuados todo dia 10 de cada mês, diretamente à representante legal da autora, que fornecerá recibo,
ou mediante depósito em conta bancária, cujos dados deverão ser fornecidos ao réu pela representante legal da autora, valendo
os comprovantes de depósito como recibo. Deixo de condenar o réu ao ônus da sucumbência, uma vez que não houve resistência
ao pedido. P.R.I. Ao trânsito em julgado, expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos ao advogado nomeado ao
autor nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente a respectiva
atuação, de acordo com a tabela em vigor. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais. - ADV: RICARDO JOSÉ DE AZEREDO (OAB 161165/SP)
Processo 1003813-56.2014.8.26.0445 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - VERONICA DANTAS DA
SILVA e outro - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido
nesta ação de Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor ajuizada por Verônica Dantas da Silva e Natanel Roncalli
da Silva. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do
Código de Processo Civil. P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se
os autos, anotando-se. - ADV: ALINE PRADO COSTA SALGADO MARCONDES (OAB 295084/SP)
Processo 1003840-05.2015.8.26.0445 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.F. e outro - Homologo
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nesta ação de Regulamentação
de Visitas - Regulamentação de Visitas proposta por D.F, N.H.L.C. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. P.R.I. A ausência de interesse na interposição
de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário
ao cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do
Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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com a tabela em vigor. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades
legais. - ADV: MARIA ROSELI FERNANDES FARIA ALVES (OAB 73189/SP)
Processo 1003845-27.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.L.O.S. Concedo à parte exequente a gratuidade judiciária. Anote-se. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução
eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição
amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento
à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99,
Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual
da demanda, a partir da audiência fluirá o prazo de três dias para a parte executada efetuar o pagamento do débito em atraso,
provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão, pelo prazo de um a três
meses. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ISABEL CRISTINA DA SILVA PEREIRA (OAB 104378/SP)
Processo 1003845-27.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.L.O.S. - Foi
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 03/03/2016 às 11:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania - CEJUSC. - ADV: ISABEL CRISTINA DA SILVA PEREIRA (OAB 104378/SP)
Processo 1003895-53.2015.8.26.0445 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - D.R.S. e outro - Defiro
à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo celebrado entre as partes às fls. 1/2 destes autos da ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio - Dissolução
ajuizada por D.R.S e L.V.B. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269,
inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu
trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes.
P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: FERNANDO JOSÉ GALVÃO
VINCI (OAB 175375/SP)
Processo 1003896-38.2015.8.26.0445 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.A.S.P. e outro - Homologo por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 1/3 destes autos da ação de Divórcio
Consensual - Dissolução ajuizada por R.A.S.P e L.R.C.P. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de
mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de recurso contra
esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento
do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado
entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela em vigor.
P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: MARIA HELENA MACHADO DA
SILVA (OAB 80544/SP)
Processo 1003971-77.2015.8.26.0445 - Divórcio Consensual - Casamento - N.D.S. e outro - Homologo por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 1/3 destes autos da ação de Divórcio
Consensual - Casamento ajuizada por N.D.S e A.S. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito,
nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de recurso contra esta
sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento do
avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado entre
a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela em vigor. P.R.I.
Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: MAURICIO PRATES DA FONSECA
BUENO (OAB 154980/SP)
Processo 1003995-08.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T.C.C.M. - Concedo à parte autora os
benefícios da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. O requisito legal para a fixação dos alimentos
gravídicos initio litis é a existência de indícios da paternidade imputada, capazes de formar a convicção do Juízo neste momento
processual (art. 6º da Lei nº 11.804/2008). Na hipótese que se apresenta, em que pese a manifestação ministerial, as fotografias
e as declarações de terceiros acostadas à peça inicial não se mostram hábeis a ensejar a fixação dos alimentos gravídicos
nesta oportunidade, razão pela qual ficam indeferidos. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução
eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição
amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento
à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99,
Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual
da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita, de 5 dias, fluirá a partir da audiência. Intimem-se. - ADV: MARIA
HELENA MACHADO DA SILVA (OAB 80544/SP)
Processo 1003995-08.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T.C.C.M. - Foi designada Audiência
de Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 10:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: MARIA HELENA MACHADO DA SILVA (OAB 80544/SP)
Processo 1004029-80.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - C.J.S. - A parte autora deverá emendar
a inicial para estimar o pensionamento para o caso de hipótese de exercício de atividade formal em percentual dos rendimentos
auferidos, esclarecendo a base de cálculo sobre a qual incidirão(salário-base, ou salário bruto, ou salário líquido, hipóteses de
incidência etc.). Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: VIVIANE APARECIDA EUGENIO DE MENEZES
MIGOTTO MARCONDES (OAB 279431/SP)
Processo 1004064-40.2015.8.26.0445 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.C.S.M.V. e outro - Homologo por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 01/03 destes autos da ação de
Divórcio Consensual - Dissolução ajuizada por C.C.S.M.V e L.O.V. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. A ausência de interesse na interposição de
recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao
cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio
celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela
em vigor. P.R.I. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: GIULIANA FARIA DE
SOUZA VIZACO (OAB 214323/SP)
Processo 1004081-76.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.V.S. e outro - Defiro à parte
autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante
e das necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, os quais são devidos a
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partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento,
e ao empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que
a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória.
Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência
destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré
e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com
endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que,
caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: VIVIANE APARECIDA EUGENIO DE
MENEZES MIGOTTO MARCONDES (OAB 279431/SP)
Processo 1004081-76.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.V.S. e outro - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08/04/2016 às 10:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: VIVIANE APARECIDA EUGENIO DE MENEZES MIGOTTO MARCONDES (OAB 279431/SP)
Processo 1004099-34.2014.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W.D.S.F. - Uma
vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, remetam-se os
autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com
exclusividade, à tentativa de conciliação entre as partes, assinalando-se que se infrutífera a conciliação, será analisada a
justificativa apresentada. Devolvidos os autos, intimem-se ambas para comparecimento ao ato, o qual será realizado na sede
do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central.
Intimem-se. - ADV: GISELE CORREARD GRECO MONTEIRO (OAB 247007/SP)
Processo 1004099-34.2014.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W.D.S.F. - Foi
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08/04/2016 às 11:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania - CEJUSC. - ADV: GISELE CORREARD GRECO MONTEIRO (OAB 247007/SP)
Processo 1004114-66.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.M.L. - Não havendo comprovação documental do
quanto alegado na inicial acerca das eventuais ofensas perpetradas pela parte ré, fica indeferido o pedido de seu afastamento do
lar conjugal. Inobstante, fica indeferido, ainda, o pedido de guarda provisória da filha menor do casal pois, conforme mencionado
na inicial, as partes litigantes residem sob o mesmo teto. No mais, considerando-se que os alimentos pleiteados destinam-se
à prole do casal, constata-se a diversidade dos legitimados ativos às pretensões, razão pela qual indefiro a postulação ao
arbitramento de alimentos provisórios. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e
do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável
entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência,
a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro,
Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da
demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério
Público. - ADV: ALINE PRADO COSTA SALGADO MARCONDES (OAB 295084/SP)
Processo 1004114-66.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.M.L. - Foi designada Audiência de Tentativa de
Conciliação para o dia 31/03/2016 às 10:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: ALINE
PRADO COSTA SALGADO MARCONDES (OAB 295084/SP)
Processo 1004158-22.2014.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Família - S.A.R.C. - Fls. 50: Cite-se o requerido, observando-se
os endereços constantes de fls. 45/48. - ADV: ALINE NATIVIDADE (OAB 110549/SP)
Processo 1004211-66.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E.A.C. e outro - Uma vez que a composição
entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os
autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com
exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem
como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça
Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem
infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da
audiência. Intimem-se. - ADV: ELISETE FLORES RUSSI (OAB 110784/SP)
Processo 1004211-66.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E.A.C. e outro - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 08/04/2016 às 11:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: ELISETE FLORES RUSSI (OAB 110784/SP)
Processo 1004233-27.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.M.C. - A parte autora deverá
emendar a inicial para o fim de esclarecer quais atividades o réu desempenha que lhe permitam a percepção de rendimentos
e em quanto estes importam. Ademais, os alimentos intentados em face dos avós paternos são de natureza subsidiária à
obrigação paterna, visto que este é o primeiro colocado na ordem de cumprimento desta. Ocorre que na hipótese vertente não
está comprovado que foram esgotados os procedimentos necessários para o ajuizamento de ação de alimentos em face deste
nem tampouco que o genitor não reúne condições de sustentar sua prole. Por isso, no prazo legal, esclareça a parte autora a
pretensão deduzida a respeito dos alimentos avoengos. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: NATALIA
DE CAMARGO LAZARINI (OAB 301362/SP)
Processo 1004269-69.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.J.S. - Defiro à parte autora a
gratuidade judiciária. Anote-se. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das
necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 01 salário mínimo, os quais são devidos a partir da citação.
Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento, e ao empregador
da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que a composição entre
as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os
autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com
exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem
como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça
Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem
infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da
audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: RENATA CORREA DA COSTA (OAB 233912/SP)
Processo 1004269-69.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.J.S. - Foi designada Audiência de
Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 09:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
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- ADV: RENATA CORREA DA COSTA (OAB 233912/SP)
Processo 1004288-75.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.S.A.F. - Defiro à parte autora
a gratuidade judiciária. Anote-se. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das
necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, os quais são devidos a partir
da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento, e ao
empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que a
composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória.
Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência
destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré
e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com
endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que,
caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ANNA KARINA ALVES DE JESUS (OAB
289643/SP)
Processo 1004288-75.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.S.A.F. - Foi designada Audiência
de Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 10:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: ANNA KARINA ALVES DE JESUS (OAB 289643/SP)
Processo 1004289-60.2015.8.26.0445 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A.R.G.S. - A.F.F. Posto isso, com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação que lhe outorgou a Emenda Constitucional
nº 66, de 13 de julho de 2010, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto o divórcio de A.R.G.S e A.F.F.J, declarando dissolvido
o vínculo conjugal. Não é devida verba honorária, pois não houve litígio. Publique-se. Registre-se. Intimem-se (a parte passiva,
pessoalmente). Ao trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Serviço de Registro Civil, para averbação do divórcio. Igualmente,
expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e
a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela em vigor. Oportunamente, pagas
eventuais custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe. ADV: ALICE APARECIDA CANDIDO SANTOS (OAB 232880/SP)
Processo 1004319-95.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.L.A.M. - Considerando-se que os alimentos
pleiteados destinam-se à prole do casal, constata-se a diversidade dos legitimados ativos às pretensões, razão pela qual indefiro
a postulação ao arbitramento de alimentos provisórios. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução
eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição
amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento
à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99,
Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual
da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério
Público. - ADV: MARTA JULIANA DE CARVALHO (OAB 176318/SP)
Processo 1004344-11.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - T.M.S.S. - Expeça-se mandado de constatação
a fim de se verificar se a menor em questão encontra-se residindo em companhia da parte autora. Observa-se que embora
a autora tenha indicado o endereço dos réus na qualificação destes, menciona que estão em local incerto e desconhecido.
Esclareça-se. Intimem-se. - ADV: ARACI CORRÊA LEITE MOREIRA (OAB 162504/SP)
Processo 1004346-78.2015.8.26.0445 - Divórcio Consensual - Dissolução - S.S.M.M. e outro - Homologo por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nesta ação de Divórcio Consensual Dissolução proposta por S.S.M.M e G.S.M. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. P.R.I. A ausência de interesse na interposição de recurso contra
esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento
do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado
entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela em vigor.
Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais. - ADV: VIVIANE
APARECIDA TAVARES DE SOUZA POMBO (OAB 219430/SP)
Processo 1004413-43.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.C.B. - Defiro
à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz
da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição
amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento
à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99,
Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual
da demanda, a partir da audiência será contado o prazo de três dias para pagamento integral da dívida apontada na inicial
(hipótese em que a verba honorária será reduzida pela metade); o prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução,
independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em que aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do
Código de Processo Civil); o mesmo prazo de quinze dias para que a parte executada, reconhecendo o crédito em execução,
comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive custas e honorários de advogado, podendo postular seja
admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês. Fica desde já ressaltado que, caso não se verifique o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens, tantos quantos
bastem para o pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
(dez por cento) do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por meio de Oficial de Justiça, à avaliação dos bens
constritos e intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se o tiver. Intimem-se.
- ADV: JOÃO HENRIQUE FERRARI GONTIJO (OAB 222162/SP)
Processo 1004413-43.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.C.B. - Foi
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07/04/2016 às 11:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania - CEJUSC. - ADV: JOÃO HENRIQUE FERRARI GONTIJO (OAB 222162/SP)
Processo 1004417-80.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.C.C. - Defiro à parte autora a gratuidade judiciária.
Anote-se. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses,
antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para
agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os
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autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede
do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central.
Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de
defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ALESSANDRA CRISTINA
PRUDENTE DOS SANTOS (OAB 135353/SP)
Processo 1004417-80.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.C.C. - Foi designada Audiência de Tentativa de
Conciliação para o dia 07/04/2016 às 11:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV:
ALESSANDRA CRISTINA PRUDENTE DOS SANTOS (OAB 135353/SP)
Processo 1004430-79.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.C.C.M.R. - Defiro à parte autora
a gratuidade judiciária. Anote-se. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito
de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes.
Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será
realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba
- Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para
apresentação de defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: LEONI
PACHECO ROSA (OAB 359494/SP)
Processo 1004430-79.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.C.C.M.R. - Foi designada
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08/04/2016 às 11:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
- CEJUSC. - ADV: LEONI PACHECO ROSA (OAB 359494/SP)
Processo 1004524-27.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.P.S. e outro - Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nesta ação de Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação proposta por R.P.S e A.F.P.S, representado por sua genitora I.L.F.S Em consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. P.R.I. A ausência
de interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifiquese. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários
devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva
atuação, de acordo com a tabela em vigor. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância
das formalidades legais. - ADV: BENEDITA SUELI LOPES DE OLIVEIRA MENDROT (OAB 99759/SP)
Processo 1004605-10.2014.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.M.A.C. e outro
- M.S.C. - Nos termos do art. 794, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA esta ação de Execução de Alimentos Valor da Execução / Cálculo / Atualização proposta por P.M.A.C, V.M.A.C em face de M.S.C Expeça-se certidão para pagamento
dos honorários advocatícios devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, de acordo com
o código correspondente à respectiva atuação, segundo a tabela em vigor. P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais custas
pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe. - ADV: MARCELO
PRATES DA FONSECA (OAB 212862/SP), RENATA PERALTA LOPES GAMES (OAB 303378/SP), PABLO ZANIN FERNANDES
(OAB 208147/SP)
Processo 1004698-70.2014.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - DENISE DEMETRIO GARCIA - Cite-se o
herdeiro Dorival Valdes Garcia Júnior para habilitar-se nos autos. Sem prejuízo, providencie a Serventia pesquisa junto ao
sistema Bacenjud a fim de se constatar se a inventariada deixou ativos financeiros em seu nome. Intimem-se. - ADV: LUCIANA
HOLZLSAUER DE MATTOS (OAB 199428/SP)
Processo 1004698-70.2014.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - DENISE DEMETRIO GARCIA - Ciência à
Inventariante acerca da pesquisa realizada - fls. 27/28. - ADV: LUCIANA HOLZLSAUER DE MATTOS (OAB 199428/SP)
Processo 1004731-26.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Exoneração - P.P.F. - Concedo à parte autora os benefícios
da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. Recebo a petição e documento de fls. 21/23 como emenda
à inicial. Considerando que a parte beneficiária da pensão alimentícia, P.H.M.P e P.H.M, atingiram a maioridade civil, cessou
o poder familiar e a obrigação alimentar fundada nesse princípio. Havendo verossimilhança nas alegações autorais e fundado
receio de dano de difícil reparação caso a tutela jurisdicional não seja concedida initio litis, defiro o pedido de antecipação de
seus efeitos para o fim de exonerar Pedro Pires Filho do dever alimentar. Em sendo o caso, oficie-se à empregadora da parte
alimentante para cessação do desconto do pensionamento em folha de pagamento. Cite-se a parte ré, com as advertências
do artigo 319 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: LUCAS MACHADO MONTEIRO (OAB 349288/SP), STHELA
SIMOES FREIRE (OAB 273431/SP)
Processo 1004755-54.2015.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - M.A.F.P. - Nomeio Maria Aparecida de Fatima
Pereira inventariante do espólio de João Lopes Pereira, independentemente de termo de compromisso. Apresente o inventariante
as primeiras declarações, das quais deverá constar a devida atribuição de valor aos bens do espólio, recolhendo-se as custas
processuais de acordo com o art. 4º, § 7º da Lei nº 11.608/2003 e regularizando-se o valor dado à causa, se o caso, o plano de
partilha, bem como juntando-se aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis constantes do acervo do de cujus, as negativas
fiscais e o comprovante de recolhimento do imposto causa mortis. Após, vista ao representante da Fazenda Estadual. Intimemse. - ADV: GISLAINE CRISTINA LOPES DO CARMO (OAB 262381/SP)
Processo 1004802-28.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.A.S.M. - A parte autora deverá
emendar a inicial para o fim de esclarecer quais atividades o réu desempenha que lhe permitam a percepção de rendimentos e
em quanto estes importam. Se o caso, proceda-se à regularização do valor atribuído à causa, para adequação ao disposto no
art. 259, inc. VI do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: MONICA DA SILVA
PALMA SOUZA (OAB 209341/SP)
Processo 1004848-17.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.B.F.S. - A parte autora deverá
emendar a inicial para o fim de esclarecer em quanto importam os rendimentos auferidos pelo réu, a fim de se analisar o
binômio necessidade/possibilidade. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: MARIA APARECIDA MOTA
DE OLIVEIRA (OAB 69015/SP)
Processo 1004858-61.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.M.C. - A parte autora deverá emendar a
inicial para o fim de esclarecer como serão regularizadas a guarda e visitas dos filhos menores. Prazo: 10 dias, sob pena de
indeferimento. Intimem-se. - ADV: FERNANDO JOSÉ GALVÃO VINCI (OAB 175375/SP)
Processo 1004903-65.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.R.A.M. - A parte autora
deverá emendar a inicial para o fim de acostar aos autos à cópias dos documentos de identificação da parte autora, certidão de
nascimento dos filhos e cópia da matrícula do imóvel que pretende ver partilhado. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Intimem-se. - ADV: ROSE ANNE PASSOS (OAB 101809/SP)
Processo 1004943-81.2014.8.26.0445 - Interdição - Família - STEFANIE LEITE DE OLIVEIRA - Posto isso, JULGO
PROCEDENTE o pedido e decreto a interdição de STEFANIE LEITE DE OLIVEIRA, declarando-a absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 3º, inc. II do Código Civil, nomeando-lhe curadora MARIA
APARECIDA ROSA DE JESUS SANTOS. Para atendimento ao disposto na Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 29, inc.
V; no Código Civil, art. 9º, inc. III, e no Código de Processo Civil, art. 1.184, registre-se esta sentença no Registro Civil das
Pessoas Naturais e publique-se pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de dez dias. Expeça-se certidão para pagamento
dos honorários devidos segundo as normas do Convênio de Assistência Judiciária celebrado entre a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e a OAB, de acordo com a respectiva atuação e segundo a tabela em vigor. P.R.I. Oportunamente, nada
mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de praxe. - ADV: ELISETE FLORES RUSSI (OAB
110784/SP)
Processo 1004971-15.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.C.S.M. - A parte
autora deverá emendar a inicial para o fim de acostar aos autos a cópia da sentença homologatória da avença firmada em
audiência. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: VANESSA RIBEIRO DA SILVA (OAB 213340/SP)
Processo 1004974-04.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.V.C.S. - T.S.T.S. - A emenda de
fl. 11 não satisfaz, devendo a parte autora, no prazo impreterível de 10 dias, providenciar novo aditamento à inicial nos termos
constantes do art. 259, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se ofício para abertura de conta em favor da
autora. Cumpridas as determinações acima, tornem os autos conclusos. Intimem-se. - ADV: MARCELA POSSEBON CAETANO
(OAB 150162/SP), ELIZABETH DE GODOY MARTINHO SOUZA (OAB 113903/SP)
Processo 1004974-04.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.V.C.S. - T.S.T.S. - Recebo a
petição de fl. 20 como emenda à inicial, devendo a Serventia providenciar as anotações de praxe nos assentamentos dos
autos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nesta
ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação proposta por M.V.C.S e T.S.T.S Em consequência, JULGO EXTINTO
O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. III do Código de Processo Civil. P.R.I. A ausência de
interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifiquese. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários
devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva
atuação, de acordo com a tabela em vigor. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância
das formalidades legais. - ADV: MARCELA POSSEBON CAETANO (OAB 150162/SP), ELIZABETH DE GODOY MARTINHO
SOUZA (OAB 113903/SP)
Processo 1004993-73.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.J.J.J. e outro Concedo à parte exequente a gratuidade judiciária. Anote-se. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução
eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição
amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento
à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99,
Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual
da demanda, a partir da audiência fluirá o prazo de três dias para a parte executada efetuar o pagamento do débito em atraso,
provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão, pelo prazo de um a três
meses. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ALESSANDRA GUILLON PINTO (OAB 152751/SP)
Processo 1004993-73.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.J.J.J. e outro
- Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 09/05/2016 às 11:00h no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: ALESSANDRA GUILLON PINTO (OAB 152751/SP)
Processo 1005002-35.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.R.C.P.C. - Defiro à parte autora a gratuidade
judiciária. Anote-se. Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses,
antecipo a fase conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para
agendamento de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os
autos, cite-se a parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede
do CEJUSC, com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central.
Observe-se que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de
defesa escrita fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: VERA MARIA RIBEIRO
DOS SANTOS (OAB 110047/SP)
Processo 1005042-17.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.O.N.S. - Defiro à parte autora
a gratuidade judiciária. Anote-se. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante e das
necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos percebidos pela primeira, os
quais são devidos a partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do
pensionamento, e ao empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento.
Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase
conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento
de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a
parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC,
com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se
que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ARACI CORRÊA LEITE MOREIRA (OAB
162504/SP)
Processo 1005042-17.2015.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.O.N.S. - Foi designada Audiência
de Tentativa de Conciliação para o dia 09/05/2016 às 11:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
- ADV: ARACI CORRÊA LEITE MOREIRA (OAB 162504/SP)
Processo 1005059-53.2015.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.L.S. - A parte autora deverá emendar a inicial
para o fim de esclarecer se advieram filhos da união conjugal, estipulando-se, se o caso, guarda, regime de visitas e alimentos.
Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: LUCIANA DE PAULA FERNANDES SILVA (OAB 268972/SP)
Processo 1005065-60.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - B.C.K.L. - Ante os elementos
de prova existentes nos autos e a manifestação favorável do Ministério Público, defiro liminarmente a pleiteada busca e apreensão
de K.R.L.S, que deverá ser entregue aos cuidados da parte autora, de tudo lavrando-se auto circunstanciado. Executada a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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medida, cite-se a parte ré para contestar, assinalando-lhe o prazo de cinco dias (Código de Processo Civil, art. 802). Intimemse. - ADV: LUCIMARY ROMAO FLORES (OAB 109224/SP)
Processo 1005065-60.2015.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - B.C.K.L. - A.C.S. - Manifestar
a parte autora acerca da contestação ofertada às fls. 22/35. Após, ao MP. - ADV: LUCIMARY ROMAO FLORES (OAB 109224/
SP)
Processo 1005131-40.2015.8.26.0445 - Divórcio Consensual - Dissolução - N.M.S.C. e outro - Homologo por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nesta ação de Divórcio Consensual - Dissolução
proposta por N.M.S.C e J.C Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art.
269, inc. III do Código de Processo Civil. P.R.I. A ausência de interesse na interposição de recurso contra esta sentença importa
em seu trânsito em julgado nesta oportunidade. Certifique-se. Expeça-se o necessário ao cumprimento do avençado entre as
partes. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários devidos nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria
Pública e a OAB, segundo o código correspondente à respectiva atuação, de acordo com a tabela em vigor. Oportunamente,
nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais. - ADV: ELIZABETH DE GODOY
MARTINHO SOUZA (OAB 113903/SP)
Processo 1005145-24.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.L.D. - A parte autora
deverá emendar a inicial para o fim de esclarecer quais atividades o réu desempenha que lhe permitam a percepção de
rendimentos e em quanto estes importam. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: MARCELLE HOMEM
DE MELO MONTEIRO (OAB 331486/SP)
Processo 1005199-87.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.L.P. - A parte autora
deverá emendar a inicial para o fim de esclarecer como se dará o regime de visitas, guarda e fixação de alimentos em relação ao
filho menor. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: MANOEL DA CUNHA (OAB 100740/SP)
Processo 1005357-45.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.P.G. - Ante o expendido nos autos, as provas
produzidas e a manifestação favorável do Ministério Público, defiro a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida,
para o fim de conceder a guarda provisória do(a) menor J.V.S.M à parte autora, lavrando-se o respectivo termo, se o caso.
Uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase
conciliatória. Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento
de audiência destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a
parte ré e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC,
com endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se
que, caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita
fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: STHELA SIMOES FREIRE (OAB 273431/
SP)
Processo 1005357-45.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.P.G. - Foi designada Audiência de Tentativa
de Conciliação para o dia 10/05/2016 às 09:20h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV:
STHELA SIMOES FREIRE (OAB 273431/SP)
Processo 1005378-21.2015.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.C.P. - Uma vez
que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória.
Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência
destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré
e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com
endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que,
caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, a partir da audiência será contado o prazo de três
dias para pagamento integral da dívida apontada na inicial (hipótese em que a verba honorária será reduzida pela metade); o
prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, hipótese em
que aqueles não terão efeito suspensivo (art. 739-A, § 1º do Código de Processo Civil); o mesmo prazo de quinze dias para que
a parte executada, reconhecendo o crédito em execução, comprove o depósito de 30% (trinta por cento) de seu valor, inclusive
custas e honorários de advogado, podendo postular seja admitida a pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Fica desde já ressaltado que, caso não se verifique o pagamento,
proceder-se-á à penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito, procedendo-se, na mesma oportunidade, por
meio de Oficial de Justiça, à avaliação dos bens constritos e intimando-se a parte executada de tais atos, pessoalmente ou na
pessoa de seu advogado, se o tiver. Intimem-se. - ADV: VIVIANE APARECIDA LOPES MONTEIRO (OAB 253503/SP)
Processo 4000085-87.2013.8.26.0445 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOSILENE ALVES DOS SANTOS
DANTAS - Fl. 48: atenda a inventariante. Intimem-se. - ADV: ANDRÉ JOSÉ SILVA BORGES (OAB 175492/SP)
Processo 4000085-87.2013.8.26.0445 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOSILENE ALVES DOS SANTOS
DANTAS - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido 60 (sessenta) dias. - ADV: ANDRÉ JOSÉ SILVA BORGES (OAB
175492/SP)
Processo 4000118-77.2013.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Busca e Apreensão de Menores - M.D.O.S. - R.D.S. A guarda provisória foi concedida à avó paterna nos autos do processo nr. 1003089-18.2015 (fls. 239), razão pela qual os
litigantes deverão noticiar os fatos narrados nas petições de fls. 219/220 e 231/238 no bojo daqueles autos. Providencie-se.
Intimem-se. - ADV: RENATA MARA DE ANGELIS (OAB 202862/SP), GISLAINE CRISTINA LOPES DO CARMO (OAB 262381/
SP), REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 280617/SP)
Processo 4000136-98.2013.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.N.L. e outros - Manifeste-se a parte autora, no
prazo de cinco (05) dias, requerendo o que de direito, ante o vencimento do prazo para oferecimento de contestação. - ADV:
MARIO FRANCISCO GIMENES MOIANO (OAB 215650/SP)
Processo 4000179-35.2013.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A.L.B.S. - Cite-se
o alimentante, no endereço indicado às fls. 92, para no prazo legal de 03 dias, efetuar o pagamento das pensões em atraso,
provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Intimem-se. - ADV: MARIO FRANCISCO
GIMENES MOIANO (OAB 215650/SP)
Processo 4000322-24.2013.8.26.0445 - Interdição - Tutela e Curatela - M.H.C. - Manifestar a autora acerca do laudo pericial.
- ADV: MARIA DANIELA PESTANA SALGADO (OAB 179522/SP)
Processo 4000574-27.2013.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Família - J.R.B. - Manifestar o autor acerca da carta precatória
devolvida cumprida negativa. - ADV: MARINO SOARES DE SOUZA (OAB 153654/SP)
Processo 4000577-79.2013.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Exoneração - B.C.S. - Fl. 44: anote-se o atual endereço
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da parte ré. Recebo a petição de fls. 44/46 como emenda à inicial, devendo a Serventia providenciar as anotações de praxe
nos assentamentos dos autos. Considerando os documentos encartados às fls. 13/15 e que a parte beneficiária da pensão
alimentícia atingiu a maioridade civil, denota-se que cessou o poder familiar e a obrigação alimentar fundada nesse princípio.
Havendo verossimilhança nas alegações autorais e fundado receio de dano de difícil reparação caso a tutela jurisdicional
não seja concedida initio litis, defiro o pedido de antecipação de seus efeitos para o fim de exonerar a parte autora do dever
alimentar. Em sendo o caso, oficie-se à empregadora da parte alimentante para cessação do desconto do pensionamento em
folha de pagamento. Cite-se a parte ré, com as advertências do artigo 319 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV:
ALISON MONTOANI FONSECA (OAB 269160/SP), ANDREZA RODRIGUES MACHADO DE QUEIROZ (OAB 272599/SP)
Processo 4000744-96.2013.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - Daniel Francisco Foroni da Silva - João Victor
Foroni da Silva - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha elaborada nestes autos
de Arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de Luci Maria de Souza Foroni da Silva, atribuindo aos contemplados seus
respectivos quinhões, ressalvados erros ou omissões e resguardados direitos de terceiros. P.R.I. Dê-se ciência ao representante
da Fazenda Estadual. Oportunamente, expeçam-se alvarás necessários e formal de partilha. Após, pagas eventuais custas
pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: CATIA MARIA PERUZZO (OAB 100208/
SP), JULIELTON MODESTO DE ARAUJO (OAB 273587/SP)
Processo 4000744-96.2013.8.26.0445 - Inventário - Inventário e Partilha - Daniel Francisco Foroni da Silva - João Victor
Foroni da Silva - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Homologado o inventário, recebendo o herdeiro o bem imóvel por
força do formal de partilha a ser expedido, a figura do espólio não mais persiste, razão pela qual deverá ser expedido alvará
para que o genitor do herdeiro o represente na celebração do negócio jurídico nos moldes requestados às fls. 77. Sem prejuízo,
cumpra-se a sentença prolatada às fls. 76. Intimem-se. - ADV: JULIELTON MODESTO DE ARAUJO (OAB 273587/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 1000002-54.2015.8.26.0445 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Departamento
de Águas e Energia Elétrica - DAEE - Informe a autora se a área objeto da ação encontra-se desocupada. Manifeste-se,
ainda, se subsiste interesse no prosseguimento da ação, em se considerando que a liminar fora cumprida sem que houvesse
citação dos invasores do local, cuja qualificação é desconhecida. Intimem-se. - ADV: LAISA ARRUDA MANDU (OAB 184401/
SP), MARCELO GUTIERREZ (OAB 111853/SP)
Processo 1000302-50.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Ana Maria de
Magalhães Figueiredo - INSS - Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e
condeno o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder a Ana Maria Magalhães Figueiredo o benefício de aposentadoria por
idade, que deverá retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, ou seja, 19 de janeiro de 2009 (fls. 74), nos termos
do art. 49 da Lei 8.213/91. O valor das parcelas devidas deverá ser calculado mês a mês, em oportuna liquidação de sentença,
partindo-se da renda mensal inicial e aplicando-se os mesmos índices previdenciários utilizados para reajuste dos benefícios
em manutenção, para obediência ao princípio da isonomia. Seu pagamento deverá ser efetuado de uma só vez, observandose a prescrição das parcelas que eventualmente se venceram no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação. Os juros
moratórios incidem sobre todas as prestações vencidas até a implantação administrativa do benefício, sendo devidos a partir da
citação (STJ, Súmula 204: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”)
e até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à Requisição de Pequeno Valor (RPV). Devem aqueles
ser calculados, até 30 de junho de 2009, à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c.c. o art. 161, § 1º, do
Código Tributário Nacional. Observada a aplicação imediata da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, no que atine aos juros de
mora (STJ, REsp nº 1.205.946/SP), a qual, em seu art. 5º, alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir de 1º de julho de 2009
aqueles incidirão uma única vez, até a conta final que servir de parâmetro para a expedição do precatório ou da RPV, no mesmo
percentual aplicado aos depósitos em caderneta de poupança, devendo ser calculados na forma prevista na Resolução nº
134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal. Os juros de mora não incidirão entre a data da elaboração da conta de liquidação e a data de expedição do precatório,
bem como entre esta última e a do efetivo pagamento, se verificado este no prazo constitucional (STJ, REsp nº 1.143.677/
RS); havendo atraso no pagamento, a partir do dia seguinte ao vencimento do respectivo prazo incidirão juros de mora até a
data do efetivo cumprimento da obrigação. Sobre o tema o STF aprovou, em 2009, a Súmula Vinculante 17: “Durante o período
previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”
A correção monetária deverá ser calculada sobre as prestações vencidas e não pagas desde o vencimento de cada qual. A partir
de 11 de agosto de 2006 o IGP-DI não deve ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser
adotado o INPC desde então, nos termos do art. 31 da Lei 10.741/2003, c.c. o art. 41-A da Lei 8.213/91, com a redação que
lhe conferiu a Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto de 2006, posteriormente convertida na Lei 11.430, de 26 de dezembro
de 2006, observando-se a inaplicabilidade, à correção monetária, das disposições da Lei 11.960/09, em razão da declaração
de inconstitucionalidade dos critérios de atualização por esta estabelecidos (STF, ADI 4.357/DF, ADI 4.425/DF; STJ, AgRg no
REsp nº 1.285.274/CE - REsp nº 1.270.439/PR). Não são devidas custas pelo Instituto réu, em face da isenção de que goza (art.
1º, § 1º, e art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, c.c. o primeiro com o art. 6º da Lei Estadual 11.608/03), nada havendo a reembolsar
à parte autora a esse título, porquanto esta última é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Entretanto, o INSS deverá
arcar com as despesas processuais, notadamente honorários periciais, e com os honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% do valor da condenação relacionado às prestações vencidas, sem incidência sobre as prestações vincendas, tomando-se
como termo final, para esse desiderato, a data da prolação desta sentença (STJ, Súmula 111: “Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”). Esta decisão está sujeita ao duplo grau de
jurisdição obrigatório, como disposto no art. 10 da Lei 9.469/97 e art. 475, inc. I do Código de Processo Civil; assim, decorrido
o prazo recursal e independentemente de manifestação das partes, subam os autos, com as nossas homenagens, ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para o reexame necessário. P.R.I. - ADV: MARCEL AFONSO BARBOSA MOREIRA
(OAB 150161/SP)
Processo 1000399-16.2015.8.26.0445 - Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO PÚBLICO - Aparecida Cleusa Fernandes Oliviera - Fl. 76: ciente. Homologo por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência deduzido nesta ação de Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO
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E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO ajuizada por Aparecida Cleusa Fernandes Oliviera em face de Dirigente Regional
de Ensino de Pindamonhangaba, FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - Taubaté. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII do Código de Processo Civil. P.R.I. Oportunamente, pagas eventuais
custas pendentes e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: NATASHA MAGALHÃES DOS
SANTOS (OAB 338718/SP), ANTONIO LUIZ DE CARVALHO MAGALHAES (OAB 142784/SP), CRISTIANO MAGALHÃES (OAB
154933/SP), CASSIA MARIA SIGRIST (OAB 96204/SP)
Processo 1000475-74.2014.8.26.0445 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - Espólio de Afonso Ramos da Silva - Manifestar a autora acerca da
certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 160. - ADV: ALCIONE APARECIDA DE MOURA (OAB 260704/SP)
Processo 1000935-27.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Cidnei Marcolino
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS - Ato 1- Fls. 102/113: Ciência à parte autora. Ato 2 - Manifestar o autor
acerca da contestação ofertada. - ADV: MARCO ANTONIO DE PAULA SANTOS (OAB 279348/SP), CAMILA ALESSANDRA
LOBATO (OAB 340006/SP), SANDRA HELENA GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP)
Processo 1001660-16.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Ivo
Aparecido de Oliveira - INSS - Manifestar a parte autora acerca da contestação ofertada às fls. 16/43. - ADV: MARCEL AFONSO
BARBOSA MOREIRA (OAB 150161/SP)
Processo 1001873-56.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ANTONIO CARLOS DI
STEFANO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifestar as partes acerca do Laudo Pericial - prazo de 10
dias. - ADV: ADRIANA DANIELA JULIO E OLIVEIRA (OAB 233049/SP)
Processo 1002557-44.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria José de
Abreu - Manifeste-se a parte autora, no prazo legal, acerca do pedido de homologação de acordo juntada às fls. 23/25. - ADV:
LIVIA DE SOUZA PEREIRA (OAB 297805/SP)
Processo 1003443-43.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Jorge de Moura
Souza - Manifeste-se a parte autora, no prazo legal, acerca da contestação apresentada às fls. 58/74. - ADV: LIVIA DE SOUZA
PEREIRA (OAB 297805/SP)
Processo 1003669-48.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Domingos de Oliveira Filho Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob as cominações legais. Anote-se. Cite-se a parte ré, com
as advertências do art. 319 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: NASSER TAHA EL KHATIB (OAB 83377/SP)
Processo 1003776-92.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Benedita
Vicentina dos Santos - Manifeste-se a parte autora, no prazo legal, acerca da contestação apresentada às fls. 72/80. - ADV:
GUSTAVO JOSE SILVA OLIVEIRA (OAB 323624/SP)
Processo 1004098-15.2015.8.26.0445 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Diego Edgard
Miguel de Jesus - Não havendo prova pré-constituída dos fatos em que se funda o impetrante, nem havendo demonstração
de que este seja detentor de direito líquido e certo que tenha sido ofendido por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 295, inciso V, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com base no disposto
no art. 267, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Em consequência, DENEGO A SEGURANÇA, por força do
art. 6º, § 5º da Lei 12.016/09. Custas e despesas processuais pelo impetrante, observando-se tratar-se de beneficiário da
assistência judiciária gratuita (fls. 10), pelo que fica suspensa a exigibilidade das verbas, nos termos da Lei 1.060/50, sendo
incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei 12.016/09. Publique-se. Registrese. Intimem-se. - ADV: JORGE DE SOUZA RIBEIRO (OAB 104208/SP)
Processo 1004231-91.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de
Medicamentos - Luiz Evandro dos Santos - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Posto isso, e considerando o mais
que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu ao cumprimento da obrigação de fazer consistente
no fornecimento, ao autor, do medicamento de nome fantasia Invega Sustenna (palmitato de paliperidona), na dosagem e
periodicidade recomendadas no receituário de controle especial emitido pelo médico assistente (fls. 13); torno definitiva a liminar
em princípio concedida. O réu arcará com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa. P.R.I. Ao trânsito em julgado, expeça-se certidão para pagamento dos honorários advocatícios
devidos segundo as normas do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, de acordo com a respectiva atuação
e a tabela em vigor. - ADV: DANIELLE MIRANDA GONÇALVES (OAB 325489/SP), JOSÉ MARCOS LACERDA MODESTO
ARRAES (OAB 301220/SP)
Processo 1004252-67.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - ZENILDO MONTEIRO DE
LUCENA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Manifestar as partes acerca do Laudo Pericial - prazo de 10 dias. ADV: LIGIA MARA CESAR COSTA CALOI (OAB 244182/SP)
Processo 1004519-05.2015.8.26.0445 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Proceda-se à anotação, na capa dos autos principais físicos, acerca da oposição destes embargos, e
que tramitam em formato eletrônico, anotando-se, ainda, em ambos os autos (físico e eletrônico), sobre o número dos processos
e forma de tramitação (Comunicado SPI nº 119/2012). Certifique-se a tempestividade da oposição dos embargos à execução. Se
tempestivos, ouça-se a parte exequente, ora embargada, no prazo de 15 dias, contado de sua intimação a respeito do presente
pelo DJe. Para tanto, anote-se nestes autos a representação processual concernente à ação executiva. Intimem-se. - ADV:
ANTONIO FLAVIO DE TOLOSA CIPRO (OAB 98718/SP)
Processo 1004711-35.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias - Luiz Alberto Mendes de
Freitas - Os elementos de prova existentes neste momento processual levam ao convencimento acerca da verossimilhança das
alegações da parte autora, autorizando a antecipação dos efeitos a tutela jurisdicional pretendida, eis que, além de relevante
o fundamento invocado, impossível ignorar que, sem a concessão da medida neste momento processual, poderá esta resultar
ineficaz caso venha a ser concedida apenas por sentença. Posto isso, com fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil,
antecipo os efeitos da tutela jurisdicional e determino, initio litis, que a ré implemente o pagamento do benefício denominado
pensão por morte ao autor no prazo de 48 horas sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00. Oficie-se para tal
desiderato. Cite-se, com as advertências de praxe. Intimem-se. - ADV: JORDANA PELOGGIA DA CRUZ (OAB 316613/SP)
Processo 4000638-37.2013.8.26.0445 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - Evanir Silva Barbosa - Intime-se a parte ré no endereço indicado à fl. 71 conforme
determinado na decisão de fl. 64. Intimem-se. - ADV: ALCIONE APARECIDA DE MOURA (OAB 260704/SP)
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Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000100-22.2016.8.26.0445
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 85/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: T.O.S.
ADVOGADO : 180012/SP - Flávio Muassab Silva Lima
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000042-82.2016.8.26.0618
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0/2016 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.L.S.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000043-67.2016.8.26.0618
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 77/2016 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.C.M.R.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000041-97.2016.8.26.0618
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0/2016 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.S.Q.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000086-38.2016.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2847/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: P.I.P.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000087-23.2016.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 265/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.G.L.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000088-08.2016.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 230/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000089-90.2016.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 306/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: G.A.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000090-75.2016.8.26.0445
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 298/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.M.L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000092-45.2016.8.26.0445
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 546/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.M.B.
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VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000093-30.2016.8.26.0445
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 548/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : I.J.F.L.
VARA:VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000094-15.2016.8.26.0445
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
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1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISA APARECIDA ZAN CALDEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0006286-95.2015.8.26.0445 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - T.P. e outros Vistos. O acusado Matheus de Freitas Alves apresentou defesa às fls. Matheus de Freitas Alves apresentou defesa às fls. 69,
negando a autoria dos fatos narrados na denúncia. Não alegou preliminares. A acusada Andréia Tatiane Leite Paiva apresentou
defesa às fls. 80/81. Não alegou preliminares e, no mérito, produzirá provas durante a instrução. A acusada Tatiane Philadelpho
apresentou defesa às fls. 83/89, alegando, preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, negou a autoria dos fatos. A denuncia
encontra-se formalmente em ordem. Portanto, não vislumpro hipóteses de Tendo em vista o teor das defesas apresentadas,
verifico que as questões deverão ser objeto de regular instrução, para melhor comprovação da situação narrada na peça
acusatória. Assim, recebo a denúncia, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/06, designando audiência de instrução, debates
e julgamento no dia 14/01/2016, às 16:40 horas. Intimem-se e requisitem-se eventuais testemunhas arroladas. Requisite-se o
réu. As testemunhas que residem nas comarcas próximas deverão ser intimadas para comparecerem neste juízo. Cobre-se a
juntada de eventuais laudos toxicológicos ainda não juntados aos autos, ficando, com a juntada, autorizada a incineração do
entorpecente apreendido. Providencie-se, ainda, a vinda aos autos de certidões faltantes. Conforme artigo 265 do Código de
Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado que abandonar a causa poderá ser aplicada multa de 10 a
100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Pindamonhangaba, 24/11/2015. - ADV: MEIRE CRISTINA
FONSECA SANTOS (OAB 150171/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISA APARECIDA ZAN CALDEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0006454-97.2015.8.26.0445 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido
de Drogas - Kelvin da Silva Moura - Vistos. O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 95. Não foram alegadas
preliminares. No mérito, provará a inocência durante a instrução. Tendo em vista o teor da defesa apresentada, verifico que as
questões deverão ser objeto de regular instrução, para melhor comprovação da situação narrada na peça acusatória. Assim,
recebo a denúncia, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/06, designando audiência de instrução, debates e julgamento no dia
02/02/2016 às 14:10 horas. Mantenho a prisão do acusado pelos fundamentos constantes às fls. 44/45. Intimem-se e requisitemse eventuais testemunhas arroladas. Requisite-se o réu. As testemunhas que residem nas comarcas próximas deverão ser
intimadas para comparecerem neste juízo. Cobre-se a juntada de eventuais laudos toxicológicos ainda não juntados aos autos,
ficando, com a juntada, autorizada a incineração do entorpecente apreendido. Providencie-se, ainda, a vinda aos autos de
certidões faltantes. Conforme artigo 265 do Código de Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado que
abandonar a causa poderá ser aplicada multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. - ADV:
ADEMAR DOS SANTOS FILHO (OAB 278685/SP)
Processo 0006933-90.2015.8.26.0445 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - C.H.G.
- Vistos. O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 90. Não foram alegadas preliminares. No mérito, provará a inocência
durante a instrução. Tendo em vista o teor da defesa apresentada, verifico que as questões deverão ser objeto de regular
instrução, para melhor comprovação da situação narrada na peça acusatória. Assim, recebo a denúncia, nos termos do artigo
56 da Lei 11.343/06, designando audiência de instrução, debates e julgamento no dia 05/02/2016 às 13:20 horas. Intimem-se
e requisitem-se eventuais testemunhas arroladas. Requisite-se o réu. As testemunhas que residem nas comarcas próximas
deverão ser intimadas para comparecerem neste juízo. Cobre-se a juntada de eventuais laudos toxicológicos ainda não juntados
aos autos, ficando, com a juntada, autorizada a incineração do entorpecente apreendido. Providencie-se, ainda, a vinda aos
autos de certidões faltantes. Conforme artigo 265 do Código de Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado
que abandonar a causa poderá ser aplicada multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. ADV: LIVIA DE SOUZA PEREIRA (OAB 297805/SP)
Processo 0006983-19.2015.8.26.0445 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - PABLO
MOREIRA DE ASSIS - Vistos. O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 104/105. Não foram alegadas preliminares. No
mérito, provará a inocência durante a instrução. Tendo em vista o teor da defesa apresentada, verifico que as questões deverão
ser objeto de regular instrução, para melhor comprovação da situação narrada na peça acusatória. Assim, recebo a denúncia,
nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/06, designando audiência de instrução, debates e julgamento no dia 17/02/2016 às
15:00 horas. Intimem-se e requisitem-se eventuais testemunhas arroladas. Requisite-se o réu. As testemunhas que residem nas
comarcas próximas deverão ser intimadas para comparecerem neste juízo. Cobre-se a juntada de eventuais laudos toxicológicos
ainda não juntados aos autos, ficando, com a juntada, autorizada a incineração do entorpecente apreendido. Providencie-se,
ainda, a vinda aos autos de certidões faltantes. Conforme artigo 265 do Código de Processo Penal, salvo prévia comunicação ao
juízo, ao advogado que abandonar a causa poderá ser aplicada multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis. - ADV: ANGELA MARIA DA CRUZ GALVAO SILVA (OAB 68439/SP), ADEMAR DOS SANTOS FILHO (OAB
278685/SP)
Processo 0007003-10.2015.8.26.0445 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Kaique Henrique
Costa de Toledo - Vistos. Conforme já mencionado às fls. 89, o acusado Kaique apresentou defesa às fls. 74/77. Por sua
vez, o acusado Bruno apresentou resposta à acusação às fls. 92/95. Requereu a rejeição da denúncia. No mérito, provará a
inocência durante a instrução. Tendo em vista o teor da defesa apresentada, verifico que as questões deverão ser objeto de
regular instrução, para melhor comprovação da situação narrada na peça acusatória. Assim, recebo a denúncia, uma vez que
presentes os requisitos para tanto, nos termos do artigo 56 da Lei 11.343/06, designando audiência de instrução, debates e
julgamento no dia 24/02/2016 às 13:20 horas. Intimem-se e requisitem-se eventuais testemunhas arroladas. Requisite-se o
réu. As testemunhas que residem nas comarcas próximas deverão ser intimadas para comparecerem neste juízo. Cobre-se a
juntada de eventuais laudos toxicológicos ainda não juntados aos autos, ficando, com a juntada, autorizada a incineração do
entorpecente apreendido. Providencie-se, ainda, a vinda aos autos de certidões faltantes. Conforme artigo 265 do Código de
Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado que abandonar a causa poderá ser aplicada multa de 10 a 100
salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. - ADV: ALINE NATIVIDADE (OAB 110549/SP), ARY BICUDO DE
PAULA JUNIOR (OAB 51619/SP)
Processo 0007489-92.2015.8.26.0445 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Geraldo Gama Neto
- Vistos. O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 60/65. Não foram alegadas preliminares. No mérito, provará a
inocência durante a instrução. Requereu, por fim, a liberdade provisória do acusado. Não se vislumbram hipóteses de absolvição
sumária. Mantenho a prisão do acusados pelos fundamentos expostos quando da conversão da prisão em flagrante. Designo
audiência de instrução, debates e julgamento no dia 17/02/2016 às 14:10 horas. Expeça-se todo o necessário. As testemunhas
que residem nas comarcas próximas deverão ser intimadas para comparecerem neste juízo. Verifique a Serventia se todas
as certidões relativas aos processos constantes da FA já se estão juntadas aos autos, cobrando-se, se o caso, por e-mail.
Conforme artigo 265 do Código de Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado que abandonar a causa
poderá ser aplicada multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Intimem-se. - ADV: HELIO
BARBOSA (OAB 354080/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISA APARECIDA ZAN CALDEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0409/2015
Processo 0000627-71.2015.8.26.0618 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.R.S.L.
- Vistos. Designo audiência de apresentação, instrução, debates e julgamento no dia 19/01/2016, às 17:00 horas. Providencie
a serventia a indicação de defensor ao adolescente, pelo Convênio DPE/SP OAB/SP, que fica desde já nomeado, intimando-o
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para apresentar a defesa prévia no prazo legal, bem como oferecer o rol de testemunhas a serem ouvidas na audiência de
instrução. Ademais, cobre-se vinda do respectivo laudo de exame químico-toxicológico. Expeça-se o necessário. Int. - ADV:
LUCAS GUIMARAES DE MORAES (OAB 128627/SP)
Processo 0000631-11.2015.8.26.0618 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - N.C.B. Designo audiência de apresentação, instrução, debates e julgamento no dia 20/01/2016, às 16:50 horas. Intime-se a i. advogada
nomeada nos termos do Convênio DPE/SP OAB/SP, para apresentar a defesa prévia no prazo legal, bem como oferecer o rol
de testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução. Ademais, cobre-se vinda do respectivo laudo de exame químicotoxicológico. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: KARLA FERNANDA DA SILVA (OAB 293572/SP)
Processo 0007605-98.2015.8.26.0445 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ameaça (art. 147) - N.C.B. - O adolescente
está sendo representado pela suposta prática do ato infracional equiparado ao delito de ameaça ocorrido em 22.08.2015.
Por ora, deixo de decretar a internação provisória do adolescente, considerando que se encontra custodiado nos autos n.
631-11.2015 de apuração de ato infracional equiparado ao tráfico. Verifico ainda que o adolescente possui contra si outro
processo de apuração de ato infracional sob n. 7644.95.2015. Recebo a representação e designo audiência de apresentação,
instrução, debates e julgamento em conjunto com os autos nº 631-11.2015 e 7644-95.2015, para o dia 20/01/2016, às 16:50
horas, intimando-se o adolescente, seus representantes legais e as testemunhas arroladas. Providencie a serventia a nomeação
de defensor ao adolescente pelo convênio Defensoria Pública - OAB, intimando-o da audiência designada, bem como, para
apresentar defesa e arrolar testemunhas a serem ouvidas na audiência. - ADV: MARIA DANIELA PESTANA SALGADO (OAB
179522/SP)
Processo 0007644-95.2015.8.26.0445 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ameaça (art. 147) - N.C.B. - O adolescente
está sendo representado pela suposta prática dos atos infracionais equiparados aos delitos de injúria, ameaça e dano ocorridos
em 26.11.2015. Por ora, deixo de decretar a internação provisória do adolescente, considerando que se encontra custodiado nos
autos n. 631-11.2015 de apuração de ato infracional equiparado ao tráfico. Verifico ainda que o adolescente possui contra si outro
processo de apuração de ato infracional sob n. 7605-98.2015. Recebo a representação e designo audiência de apresentação,
instrução em conjunto com os autos nº 631-11.2015 e 7605-98.2015, para o dia 20/01/2016, às 16:50 horas, intimando-se o
adolescente e seus representantes legais. Providencie a serventia a nomeação de defensor ao adolescente pelo convênio
Defensoria Pública - OAB, intimando-o da audiência designada, bem como, para apresentar defesa e arrolar testemunhas a
serem ouvidas na audiência. - ADV: MARCOS BENEDITO CAMILO DE SOUZA (OAB 118115/SP)
Processo 0011843-15.2005.8.26.0445 (445.01.2005.011843) - Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes contra
a Fé Pública - Vanessa Cristina de Souza Aguiar e outro - Vistos. O acusado Vanessa Cristina de Souza Aguiar apresentou
resposta à acusação às fls. 163/164. Não foram alegadas preliminares. No mérito, provará a inocência durante a instrução. Não
se vislumbram hipóteses de absolvição sumária. Designo audiência de instrução, debates e julgamento no dia 27/01/2016 às
15:50 horas. Expeça-se todo o necessário. Verifique a Serventia se todas as certidões relativas aos processos constantes da FA
já se estão juntadas aos autos, cobrando-se, se o caso, por e-mail. Conforme artigo 265 do Código de Processo Penal, salvo
prévia comunicação ao juízo, ao advogado que abandonar a causa poderá ser aplicada multa de 10 a 100 salários mínimos, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis. Intimem-se. - ADV: CLEDA MARIA COSTA NEVES (OAB 108461/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO AFFONSO GODOY DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0003901-77.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Allan Silva de Lima
- Sem prejuízo da intimação realizada por intermédio da defensora dativa, proceda à intimação do autor, por mandado, para
comparecimento à audiência já designada às fl. 90. - ADV: SIMONE MONACHESI ROCHA MARCONDES (OAB 214642/SP)
Processo 0004484-62.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Jorge Estevam de Amorim - Lojas Cem S.A. - Vistos. Fls. 68/75: Diante da documentação apresentada, DEFIRO os
benefícios da justiça gratuita ao autor, anotando-se. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: EUGENIO JOSE FERNANDES
DE CASTRO (OAB 135588/SP), ANDRÉ SACRAMENTO AMORIM (OAB 329940/SP)
Processo 0005347-18.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Centro de Gestão
de Meios de Pagamento S/A - Pedágio Sem Parar - HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo celebrado entre as partes em
audiência (fls. *), para que produza os legais e regulares efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo de Espécies
de Contratos movido por Patrick Cordeiro ME em face de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A - Pedágio Sem Parar,
fazendo-o com fundamento no artigo 269, III, do Código de processo Civil. P. R. I. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB
138436/SP)
Processo 0005440-78.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material Bandeirantes Energias S/A - HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo celebrado entre as partes em audiência (fls. 58), para que
produza os legais e regulares efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo de Indenização por Dano Material movido
por Graziela Helena de Oliveira em face de Bandeirantes Energias S/A, fazendo-o com fundamento no artigo 269, III, do Código
de processo Civil. P. R. I. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 95502/RJ)
Processo 0005574-08.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - Intime-se a autora da r. Sentença de fls. 36. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES
PIRES (OAB 131600/SP)
Processo 0005912-79.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Sky Brasil Serviços LTDA - HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo celebrado entre as partes em audiência (fls.
37), para que produza os legais e regulares efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo de Rescisão do contrato
e devolução do dinheiro movido por Elaine Cristina de Jesus Santos em face de Sky Brasil Serviços LTDA, fazendo-o com
fundamento no artigo 269, III, do Código de processo Civil. P. R. I. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/
SP)
Processo 1001697-43.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Diniz & Diniz Leal Ltda Me - Juiz(a)
de Direito: Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim Vistos. I Diante da certidão de fls. 42, cientifique-se o advogado
da exequente que as petições nos presentes autos deverão ser efetuadas digitalmente. II - Lavre-se Auto de Adjudicação,
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intimando-se o(a) autor(a) para assinatura. III Após, expeça-se Mandado de Remoção e Entrega. IV Int. Pindamonhangaba, 28
de outubro de 2015. - ADV: LUCIANO NASCIMENTO MIRANDA (OAB 308863/SP)
Processo 1002066-37.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Milton de Paula Virgiio
Filho - Alessandra de Jesus Salgado e outro - *FICAM OS ADVOGADOS, DR. RICARDO JOSE DE AZEREDO, OAB/SP: 161.165
e DRA. VIVIANE APARECIDA E. M. M. MARCONDES, OAB/SP: 279.431, INTIMADOS, PARA RETIRAR AS CERTIDÕES DE
HONORÁRIO. - ADV: JOAO ALVES (OAB 148997/SP), RICARDO JOSÉ DE AZEREDO (OAB 161165/SP)
Processo 1002150-38.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Wesley da Silva
Teodoro - Vistos. Aguarde-se o término do prazo do acordo de fls. 27. Após, manifeste-se o autor. Intime-se. - ADV: MAURICIO
PRATES DA FONSECA BUENO (OAB 154980/SP)
Processo 1002509-85.2015.8.26.0445 - Embargos de Terceiro - Família - Maria Gabriela dos Santos Morales Borges e outro
- Willian Norberto - Remetido para nova publicação por ter sido publicado com incorreção - Vistos. 1) Nos termos do item 1 da
cota retro do MP, que adoto como razões de decidir, concedo o prazo de dez dias para regularização da representação dos
embargantes, sob pena de extinção (art. 13, I, CPC). 2) Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificandoas. Intime-se. - ADV: STHELA SIMOES FREIRE (OAB 273431/SP), MAURICIO PRATES DA FONSECA BUENO (OAB 154980/
SP)
Processo 1002540-08.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria Aparecida de Medeiros Andreia Cabral de Oliveira - Cumpra-se o item 2 da r. Decisão de fls. 50. - ADV: ELOIN DE SOUZA MOREIRA (OAB 202810/SP),
LUCIANA HOLZLSAUER DE MATTOS (OAB 199428/SP)
Processo 1002833-75.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Cleiton
Carvalho Bonani - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 30/10/2015 às 11:30h no Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: MARIO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 291132/SP)
Processo 1002833-75.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Cleiton
Carvalho Bonani - HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo celebrado entre as partes em audiência (fls. 98), para que produza
os legais e regulares efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo de Indenização por Dano Moral movido por Cleiton
Carvalho Bonani em face de CLARO S/A, fazendo-o com fundamento no artigo 269, III, do Código de processo Civil. P. R. I. ADV: MARIO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 291132/SP)
Processo 1002972-27.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Lincoln
Andrew da Silva Antunes - Alta Via Veiculos Taubate Ltda - Epp - HOMOLOGO por SENTENÇA o acordo celebrado entre as
partes em audiência (fls. 71/72), para que produza os legais e regulares efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo
de Obrigação de Fazer / Não Fazer movido por Lincoln Andrew da Silva Antunes em face de Alta Via Veiculos Taubate Ltda Epp, fazendo-o com fundamento no artigo 269, III, do Código de processo Civil. P. R. I. - ADV: FRANCINE VERIANA VIALTA
(OAB 251583/SP), WILLIAM DE CARVALHO TELLES ALVES (OAB 265066/SP), FELIPE NÉLIO DOS SANTOS ARAUJO (OAB
214056/SP)
Processo 1003160-20.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Maria Lucia
Nunes Prado - Maria Lucia Nunes Prado - *INTIME-SE DA SENTENÇA O REQUERIDO, ATRAVÉS DE CARTA. - ADV: MARIA
LUCIA NUNES PRADO (OAB 31025/SP)
Processo 1003208-76.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Escola de Educação
Infantil São Rafael Ltda Me - Intimem-se os requeridos da r. Sentença de fls. 38. - ADV: REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS
(OAB 280617/SP)
Processo 1003537-88.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Gilberto Moreira
- VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante ausência injustificada do(a) requerente a
audiência designada, conforme termo de fls. 31/32, apesar de regularmente intimado(a) (fls. 64), JULGO EXTINTO a presente
Locação de Imóvel proposta por Gilberto Moreira contra Debora Cristina dos Santos, Ivo Octavio Capelete, Debora dos Santos,
com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sem apreciação do que postulava o(a) requerente, condenando-o ao
pagamento das custas processuais em 1% (um por cento) do valor da causa. Fica autorizado o desentranhamento dos documentos
que instruíram a presente e entrega ao interessado, mediante recibo nos autos, após o pagamento das custas processuais a
que fora condenado. Após o trânsito em julgado, aguarde-se por 90 dias a retirada dos documentos, e posteriormente destruamse os autos, conforme Provimento nº 1679/09, Ítem 30.2 do Conselho Superior da Magistratura/TJSP. P.R.I. Pindamonhangaba,
15 de dezembro de 2015. - ADV: EDNA APARECIDA NOGUEIRA (OAB 90151/SP)
Processo 1004437-71.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Idelfonso Rosa Filho Frustrada a intimação via correio, intime-se a requerida do Ato Ordinatório de fls. 53, através de MANDADO, a ser cumprido por
Oficial de Justiça. - ADV: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO (OAB 133869/SP)
Processo 1004549-40.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Antônio
Carlos Máximo - Vistos. 1) Recebo a petição de fls. 21 como formal emenda à inicial. Anote-se e retifique-se. 2) Presente a
verossimilhança das alegações do autor, especialmente conferida por cópia da CTPS que comprova trabalho por mais de dez
anos na empresa requerida e subseqüente demissão sem justa causa, e havendo fundado receio de dano de difícil reparação,
DEFIRO antecipação de tutela para determinar à UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que mantenha o plano de saúde de que gozava ao autor e seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial
de quando vigente o contrato de trabalho, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 15.000,00; devendo o autor
assumir o pagamento integral do prêmio; o que o faço tendo em conta o art. 30 e seu § 1o, da Lei 9.656/98. Considerando que
nunca as partes se conciliaram nos inúmeros casos similares em trâmite ou que tramitaram nesta vara, deixo de determinar a
designação de audiência de conciliação. Cite-se a requerida para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 dias, sob
pena de revelia. Intime-se. - ADV: WALDINEI CESAR DE ALMEIDA (OAB 280650/SP)
Processo 1004620-42.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Patrick
Jefferson Bustamante da Silva - Diante da notícia de que a requerida está fechada, manifeste-se o autor, em dez dias, fornecendo
novo endereço para a sua citação. - ADV: TALITA SUZANA BUSTAMANTE FERREIRA DA SILVA REBELO (OAB 363851/SP),
LUIZ GUSTAVO DALBONI REBELO (OAB 370964/SP)
Processo 1004808-35.2015.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Funky Laticinios Industria e Comercio
Ltda M.e - Vistos. 1) Retifique-se a natureza da ação a fim de que conste Ação de Cobrança/Pagamento. 2) Não há comprovação
de que a autora seja microempresa ou empresa de pequeno porte. Nos termos da lei civil, a qualidade de microempresa se
comprova conforme determina o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ao dispor sobre o nome
empresarial: “As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua firma
ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou
“EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade” (art. 72, LC 123/06). Para comprovar qualidade
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de ME ou EPP essa qualificação deve constar do registro junto à JUCESP, órgão estatal incumbido no Registro de Empresas no
Estado de São Paulo (art. 2o, Lei no 8.934/94). Nesse sentido o escólio de Fran Martins: “constituída a sociedade, arquivados
os atos constitutivos no Registro de Empresas, deve a sociedade fazer uma comunicação ao Registro de Empresas declarando
o volume da receita anual da empresa e solicitando seu enquadramento como microempresa” (“Curso de Direito Comercial”,
Fran Martins, 31a edição, Forense, pág. 151). Por fim, consigno que a opção tributária pelo “Simples Nacional” é passível de
mudança no mês seguinte à verificação dos impedimentos dispostos no § 4o do art. 3o da LC 123/06 (§ 6o, art. 3o, LC 123/06)
ou no ano seguinte ao aumento da receita bruta anual (§§ 6o e 7o, art. 3o da LC 123/06). Pelo exposto, concedo o prazo de
10 dias para comprovação da qualidade de ME ou EPP da autora, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: FABIO ROCHA
CARDOSO (OAB 199968/SP)
Processo 1004889-81.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Joao Vitor
Ramos Monteiro Oliveira - Diante do retorno negativo do A.R., tente-se a citação da requerida Vita Fiat, por mandado. - ADV:
FRANCISCO SIMOES DE ARAUJO FILHO (OAB 116844/SP)
Processo 1004984-14.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Otacilio
Serafim da Silva - Vistos. Presente a verossimilhança das alegações do autor, especialmente conferida por cópia da CTPS
que comprova trabalho por mais de dez anos na empresa CONFAB INDÚSTRIA S/A, e havendo fundado receio de dano de
difícil reparação, DEFIRO antecipação de tutela para determinar à ré UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO que restabeleça o plano de saúde do autor e seus dependentes nas mesmas condições de cobertura
assistencial de quando vigente o contrato de trabalho, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o
limite de R$ 15.000,00; o que o faço tendo em conta o art. 31 da Lei 9.656/98. Nesse sentido: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Pedido de concessão de tutela antecipada para restabelecer o plano de saúde ao autor e sua esposa Decisão, entretanto,
que declinou da competência e remeteu o feito à Justiça do Trabalho, sem analisar o pleito antecipatório Impossibilidade
de interferência do Tribunal em questão ainda não decidida em Primeiro Grau, pena de supressão de instância Agravo não
conhecido nessa parte. COMPETÊNCIA Alegação de competência da Justiça do Trabalho Questão típica de direito privado
Decisões da Corte Superior em sentido contrário ao entendimento do Juízo Justiça Comum Estadual competente para analisar a
questão discutida nos autos Decisão que declina da competência reformada. Agravo não conhecido em parte e provido na parte
conhecida” (2103835-48.2015.8.26.0000 Relator(a): João Carlos Saletti; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 10ª
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/06/2015; Data de registro: 03/07/2015) “Plano de saúde. Apólice coletiva,
estipulada por empregadora. Direito do funcionário aposentado de ver mantida a cobertura, permanecendo com a condição de
beneficiário, mediante assunção do prêmio. Previsão do artigo 31 da Lei 9.656/98. Aposentadoria havida ainda enquanto vigente
o contrato de trabalho. Contribuição do empregado que pode ser direta ou indireta. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(1010625-04.2014.8.26.0320. Relator(a): Claudio Godoy; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 30/06/2015; Data de registro: 02/07/2015) Considerando que a ré UNIMED DE PINDAMONHANGABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nunca firmou transação em processos análogos que tramitam/tramitaram na Vara,
determino sejam os réus citados e intimados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.
Intime-se. - ADV: WALDINEI CESAR DE ALMEIDA (OAB 280650/SP)
Processo 1005228-40.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Andre
Gustavo Barros de Almeida - Vistos. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora, especialmente conferida pelo
comprovante de pagamento (fls. 07/08), e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, DEFIRO antecipação de tutela
para determinar a exclusão da anotação do débito efetuada pelo réu em cadastros de inadimplentes. Expeça-se o necessário.
Ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória, oportunidade em que, infrutífera a conciliação, deverá o requerido
apresentar contestação, sob pena de revelia. Int. - ADV: MARIA DANIELA PESTANA SALGADO (OAB 179522/SP)
Processo 1005231-92.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Luiz Carlos Rocha Vistos. Presente a verossimilhança das alegações do autor, especialmente conferida por cópia da CTPS que comprova trabalho
por mais de dez anos na empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA., e havendo fundado receio de dano de difícil reparação,
DEFIRO antecipação de tutela para determinar ao PLANO MÉDICO VOLKSWAGEN que restabeleça o plano de saúde do autor
e seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando vigente o contrato de trabalho, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 15.000,00; o que o faço tendo em conta o art. 31 da Lei
9.656/98; arcando o autor com a parte que lhe incumbia mais a contraparte da ex-empregadora. Nesse sentido: “ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA Pedido de concessão de tutela antecipada para restabelecer o plano de saúde ao autor e sua esposa Decisão,
entretanto, que declinou da competência e remeteu o feito à Justiça do Trabalho, sem analisar o pleito antecipatório
Impossibilidade de interferência do Tribunal em questão ainda não decidida em Primeiro Grau, pena de supressão de instância
Agravo não conhecido nessa parte. COMPETÊNCIA Alegação de competência da Justiça do Trabalho Questão típica de direito
privado Decisões da Corte Superior em sentido contrário ao entendimento do Juízo Justiça Comum Estadual competente para
analisar a questão discutida nos autos Decisão que declina da competência reformada. Agravo não conhecido em parte e
provido na parte conhecida” (2103835-48.2015.8.26.0000 Relator(a): João Carlos Saletti; Comarca: São Bernardo do Campo;
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/06/2015; Data de registro: 03/07/2015) “Plano de saúde.
Apólice coletiva, estipulada por empregadora. Direito do funcionário aposentado de ver mantida a cobertura, permanecendo
com a condição de beneficiário, mediante assunção do prêmio. Previsão do artigo 31 da Lei 9.656/98. Aposentadoria havida
ainda enquanto vigente o contrato de trabalho. Contribuição do empregado que pode ser direta ou indireta. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (1010625-04.2014.8.26.0320. Relator(a): Claudio Godoy; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 1ª Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 30/06/2015; Data de registro: 02/07/2015) Ao CEJUSC para designação de audiência
conciliatória, oportunidade em que, infrutífera a conciliação, deverá o requerido apresentar contestação, sob pena de revelia.
Intime-se. - ADV: WALDINEI CESAR DE ALMEIDA (OAB 280650/SP)
Processo 1005277-81.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Suely Cursino Ronche
- Vistos. 1) Verifica-se que a autora não requereu os benefícios da justiça gratuita, mas instruiu a inicial com declaração de
pobreza. Caso pretenda o benefício, comprove a autora, em dez dias, a renda mensal e esclareça os encargos que impedem o
custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O único pedido da autor é de indenização
por dano moral. A causa de pedir remota consiste no protesto de uma nota promissória cujo cancelamento não foi requerido.
Tampouco restou claro qual seria o motivo para eventual cancelamento do protesto. 3) Concedo, portanto, o prazo de dez dias
para emenda da inicial, a fim de que a autora deduza pedido relativamente ao protesto, trazendo a respectiva causa de pedir.
Pena: indeferimento. Intime-se. - ADV: DENISE MARQUES (OAB 205132/SP)
Processo 1005293-35.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Fábia Cristina de Morais Vistos. Não detecto a presença de “prova inequívoca” dos fatos alegados, assim entendida “aquela a respeito da qual não
mais se admite qualquer discussão” (STJ, REsp no 113.368/PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado). Logo não se pode outorgar
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antecipação de tutela. No entanto, possível concessão de providência acautelatória, a teor do que dispõe o art. 273, § 7º, do
CPC, que instituiu o princípio da fungibilidade das tutelas de emergência. Isto porque considero plausíveis as assertivas da
parte autora (negativa de contratação com a ré), conquanto a requerida tenha plenas condições de efetuar contraprova do
alegado (existência e validade do negócio jurídico). Por conta disso, DEFIRO medida cautelar determinando que se oficie aos
órgãos de proteção ao crédito para que excluam a negativação promovida pela ré em desfavor da autora. Após,remetam-se
ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória, oportunidade em que, infrutífera a conciliação, deverá o requerido
apresentar resposta, sob pena de revelia. Int. - ADV: JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR (OAB 149998/SP)
Processo 1005321-03.2015.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Eduardo Silva Constantino - Vistos. 1) Nos termos do artigo 282, II, do CPC, decline o autor sua profissão, no
prazo de dez dias, sob pena de indeferimento. 2) Apesar da necessidade de emenda, há verossimilhança nas alegações da
parte autora, especialmente conferida pelo comprovante de pagamento (fls.22) do boleto de quitação emitido pela segunda ré
em favor da primeira (fls. 19). Há fundado receio de dano de difícil reparação, motivo pelo qual DEFIRO antecipação de tutela
para determinar a suspensão da publicidade do apontamento feito pelo Banco Citibank S/A em desfavor do autor. Expeça-se
o necessário. 3) Após, remetam-se ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória, oportunidade em que, infrutífera
a conciliação, deverão os requeridos apresentar resposta, sob pena de revelia. Int. - ADV: GUILHERME SANTOS FERREIRA
(OAB 350434/SP)

PIRACAIA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALÉRIA DIAS SPÍNDOLA DE SALES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 1000642-42.2015.8.26.0450 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Dagmar Moralles de Souza e outros - Fica o
requerente devidamente intimado a se manifestar nos autos acerca do AR negativo encartado as fls. 49/50. - ADV: HELENICE
SOLER BRAVO (OAB 62531/SP)
Processo 1001003-59.2015.8.26.0450 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing
S/A - Vistos, etc. Num juízo de cognição sumária, comprovada a mora e o inadimplemento das obrigações, DEFIRO liminarmente
a medida Proceda-se a reintegração da posse, depositando-se o bem em mãos do autor. Visando dinamizar o cumprimento
da medida, bem como visando evitar desencontro entre autor(a) e Oficial de Justiça, determino que o(a) autor(a) entre em
contato com o Oficial de Justiça designado, através da Central de Mandados deste Forum (Telefone: 11- 4036-7144), para o
agendamento do dia e hora para o cumprimento da medida, no prazo de 10 dias, devendo o procurador(a) do(a) requerente
providenciar os meios necessários para referido cumprimento, sob pena de extinção, nos termos do art. 267, III e parágrafo 1º,
do CPC. Fica estabelecido como ponto de encontro o Fórum local. Não comparecendo oa) procurador(a) na data que vier a ser
marcada com o Oficial, deverá o Oficial certificar a data marcada, a intimação e a ausência, voltando os autos para sentença
de extinção. Executada a liminar, cite(m)-se o(a)(s) réu(s) para, em 05 dias, pagar(em) a integralidade da dívida, segundo
os valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe(s) será restituído livre do ônus; apresentar(em)
resposta, no prazo de 15 dias, contados da execução da liminar. Caso não seja ofertada contestação por meio de advogado
neste prazo, presumir-se-ão verdadeiros os fatos narrados pelo(a)(s) autor(as)(es) na petição inicial, tornando-se definitiva a
liminar concedida, atribuindo a posse do bem para o(a)(s) autor(a)(s). Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR
(OAB 308730/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALÉRIA DIAS SPÍNDOLA DE SALES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2016
Processo 1000409-45.2015.8.26.0450 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria de Lourdes Gonçalves Ribeiro e outro Recolham os requerentes as custas/diligências necessárias para as citações e notificações pendentes. - ADV: LEILA PEREIRA
DE FREITAS (OAB 239568/SP), MARA LUCIA MALAQUIAS (OAB 240636/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATO SOARES DA CUNHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000011-97.1987.8.26.0450 (450.01.1987.000011) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência Industria e Comercio de Calçados Lidon Ltda - Artusi Indústria Gráfica Ltda e outros - Espólio de José Renato Pereira Gonçalves
- Amapa do Sul Sa Ind Borracha e outro - Vistos. 1) Indefiro o pedido de habilitação de crédito da Fazenda Municipal (fls.
1102/1103). Por ora, no presente feito se processa um favor legal concedido ao interessado. Nele o interessado só tem obrigações
a cumprir e não direitos a receber ou bens constritos. Ademais a concordata apenas obriga credores quirografários, rol no qual
não se inclui a Fazenda. 2) Pela mesma razão, esclareça a Fazenda Estadual o que pretende com a penhora no rosto dos autos
(fls. 1145) , vez que não se trata de falência, mas concordata. 3) Diga a requerente sobre a manifestação de fls. 1089, do credor
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Itaú que afirma nada ter recebido e fls. 1087, dos credores que postulam levantamento de valores depositados. 4) Certifique,
por fim, a serventia, se todos os credores habilitados foram intimados acerca do pedido de desistência formulado pela autora. ADV: SERGIO QUINTELA DE MIRANDA (OAB 78826/SP), SERGIO AUGUSTO DEZORZI (OAB 56960/SP), IVAN MENDES DE
BRITO (OAB 65883/SP), REGINA BEATRIZ BATALHA PUIGCERVER (OAB 67367/SP), SERGIO SINISGALLI (OAB 68759/SP),
LUIZINHO ORMANEZE (OAB 69510/SP), ANESIO APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP), FERNANDO MELLO
LEITAO DE ALMEIDA (OAB 76989/SP), IRINEU ROBERTO ALVES (OAB 54950/SP), SANDRA SCATENA (OAB 79793/SP),
MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP), MARIA SUSINEIA DA SILVA (OAB 88508/SP), MAURICIO FRANCISCO MARTUCCI (OAB
9541/SP), DALVEN COSTA BARBOSA (OAB 89570/SP), GILBERTO BATISTA DINIZ (OAB 3431/DF), ELISABETE DA SILVA
SANTANA LAJOS (OAB 128798/SP), LUIZ HENRIQUE BUENO (OAB 107384/SP), PATRÍCIA LACERDA FRANCO CAMARGO
(OAB 200264/SP), ROGERS RUIZ MARTINS DE MELO (OAB 144121/SP), KEILA ZIBORDI MORAES CARVALHO (OAB
165099/SP), ADRIANO MELO (OAB 185576/SP), ANDRÉ LUIZ DIAS (OAB 186934/SP), TÉRCIO DE OLIVEIRA CARDOSO
(OAB 189695/SP), WANDERLEY AVANCINI (OAB 19108/SP), ANDIARA BRITO COSTA (OAB 195683/SP), LUIS FERNANDO
FERREIRA DEVISATE RODRIGUES (OAB 45346/SP), CARLA CAMINHA TAROUCO (OAB 205394/SP), LUCIANA DE TOLEDO
LEME (OAB 226168/SP), ANA PAULA GABANELA LANDIN (OAB 230151/SP), NELSON DA SILVA PINTO (OAB 27408/SP),
RALDINETE BEZERRA DE ALMEIDA (OAB 31166/SP), NELSON TEIJI AOKI (OAB 34160/SP), WALTER FRANCO CAMARGO
(OAB 43720/SP), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP), NILDA GLORIA BASSETTO TREVISAN
(OAB 104881/SP)
Processo 0000022-58.1989.8.26.0450 (450.01.1989.000022) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Espólio de
Waldemar de Oliveira Constantino - Constantino Mellin Junior e outro - Em se tratando de penhora dos direitos do executado
sobre um determinado imóvel, necessária a indicação em percentual ou fração, da parte cabente ao executado, requisito exigido
pelo Cartório de Registro de Imóveis, para a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Incorrendo a penhora sobre os
direitos do executado sobre uma parte do imóvel, necessária a avaliação por profissional habilitado. Assim, defiro a avaliação da
parte correspondente, ficando nomeado como perito o Sr. MILTON LOPES DE OLIVEIRA NERY - Prontuário 04/08. Intime-se o
perito para estimar seus honorários em 10 dias, cujos honorários deverão ser pagos pelo credor. Com a estimativa intime-se o
credor para se manifestar a respeito, depositando os honorários em 10 dias. Com o depósito, intime-se o perito para dar início
aos trabalhos, com entrega do laudo em 30 dias. - ADV: JOAO DANIEL ALVES (OAB 82001/SP), ACYR DE MELLO FILHO (OAB
56658/SP), VERA SAGRARIA GUIMARAES (OAB 65670/SP)
Processo 0000044-33.2000.8.26.0450 (450.01.2000.000044) - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - Municipio de Piracaia Intime-se o Município de Piracaia, para cumprir o requerido pelo Ministério Público a fls.615/617. - ADV: VANDERSON SILVA DE
SOUZA (OAB 304046/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), FLAVIA REGINA FERRAZ DA SILVA (OAB 151847/
SP), ANIBAL APARECIDO TARDELI (OAB 74200/SP), RICARDO ALEXANDRE ROSA NOGUEIRA (OAB 158330/SP), RICARDO
MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP)
Processo 0000087-77.1994.8.26.0450 (450.01.1994.000087) - Procedimento Ordinário - Dissolução - Helio Dahy e outros
- Sergio Benedito de Oliveira e outro - Homologo o novo cálculo elaborado pelo contador judicial as fls.414. Oficie-se a 2ª Vara
local, para correção do valor penhorado naqueles autos. Após, diga o credor em termos de prosseguimento no prazo de 10 dias.
- ADV: ANESIO APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB
133030/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)
Processo 0000097-62.2010.8.26.0450 (450.01.2010.000097) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa Fls.209: Defiro o requerido. Ao assessor para providenciar o necessário. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA
PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)
Processo 0000106-49.1995.8.26.0450 (450.01.1995.000106) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcos Antonio
Dahy - Fls. 480: Diante do falecimento do executado, determino a regularização do polo passivo destes autos. Providencie o
credor o nome completo, qualificação e endereço da inventariante nomeada nos autos de inventário em trâmite na 2ª Vara local.
Após, retifique o polo passivo, passando a constar como “Espólio de Marcos Antonio Dahy”. Defiro tambem a penhora no rosto
dos autos do inventário do executado em trâmite na segunda Vara local, sob número 1000139-21.2015. Expeça-se mandado de
penhora, avaliação e intimação da inventariante. - ADV: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP), MARIA
EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP)
Processo 0000117-14.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Anulação - V.L.B. - J.A.A. e outros - Ciência a requerente
da resposta do ofício pelo Banco Santander - ADV: LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), EDMILSON
ARMELLEI (OAB 225551/SP), DIOGENES FERNANDO SANTO FERREIRA (OAB 295834/SP)
Processo 0000134-65.2005.8.26.0450 (450.01.2005.000134) - Usucapião - Daniel Marques - “Nos termos da OS 01/2012
fica deferido o prazo de 30(trinta) dias .” - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), RODRIGO TAMASSIA RAMOS
(OAB 234901/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)
Processo 0000135-65.1996.8.26.0450 (450.01.1996.000135) - Arrolamento de Bens - Elias Cristovão Cruz - Fazenda do
Estado - Formal de Partilha disponível para retirada. - ADV: FABRIZIO DE LIMA PIERONI (OAB 228656/SP), CELSO JOSE
FANTI (OAB 66577/SP)
Processo 0000158-78.2014.8.26.0450 - Monitória - Cheque - Gilmar Bueno da Silva Piracaia Me - Defiro o requerido a fls.77.
Providencie a serventia o necessário. - ADV: KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP), VAGNER BUENO DA SILVA
(OAB 208445/SP)
Processo 0000186-51.2011.8.26.0450 (450.01.2011.000186) - Usucapião - Jose Nogueira e outro - Providencie o requerente
o reconhecimento de firma referente as 3 declarações de pessoas idôneas de fls. 154/156. - ADV: ANIBAL APARECIDO TARDELI
(OAB 74200/SP)
Processo 0000190-83.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL
RESERVA PAIQUERE - FLAVIA ALMEIDA MARQUES DE ASSIS - Defiro a substituição da penhora realizada nestes autos,
referente os imóveis localizados na Comarca de Novo Horizonte, pela parte ideal de 1/4 ou 25% do apartamento nº 12, localizado
na Rua Ministro Godoy, 637 - bairro de Perdizes em São Paulo- Capital, conforme descrição apontada a fls.174, pertencente a
executada. Lavre-se termo de substituição de penhora, intimando-se a executada, através de seu advogado. Com a lavratura
do termo de penhora, encaminhem-se os autos ao assessor para providenciar o cadastramento da penhora da parte ideal do
imóvel, através do sistema ARISP. Feito isto, depreque-se a avaliação e alienação da parte ideal do imóvel, pertencente a
executada para a Comarca da Capital. - ADV: MURILO HENRIQUE SILVA PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP), CELESTINA
VISCARDI GALLO RAMALHO (OAB 99195/SP)
Processo 0000263-21.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Daniela Aparecida Ribeiro
- Ciente da interposição do agravo de instrumento, conforme cópias anexadas às fls.298/315.. Mantenho a decisão agravada
por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o pedido de informações do Tribunal competente e, se não for concedido o efeito
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suspensivo ao recurso, prossiga-se, cumprindo-se o despacho de fls. 270/272. - ADV: PEDRO LUIZ DE SOUZA (OAB 155033/SP),
VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), JACKELINE
YONE BALDO (OAB 293937/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/SP), KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB
326943/SP), THAIS DE TOLEDO VENTURINI (OAB 343895/SP)
Processo 0000312-62.2015.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Gilberto
Jose Nogueira - BANCO DO BRASIL S. A. - Certifique a serventia eventual decurso de prazo para manifestação do Banco
quanto a decisão proferida a fls.102/106. Após, voltem conclusos. - ADV: FABIANO ZAVANELLA (OAB 163012/SP), BRUNO
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA
(OAB 308606/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), WILLIAN APARECIDO LOPES DIAS (OAB 328340/SP)
Processo 0000356-48.1996.8.26.0450 (450.01.1996.000356) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Sabesp - Certifique a
serventia o decurso de prazo para propositura de embargos pela executada. Nomeio a EMPRESA LEILÕES JUDICIAIS gestora
do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar a venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos em epígrafe, com
divulgação e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede internet, www.leilõesjudiciais.com.br, ferramenta
devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nos termos do artigo 31 do Provimento CSM
Nº 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, parágrafo único do CPC, intime-se a
empresa acima, por email, para a designação de datas para a realização do leilão eletrônico, com prazo de 90 dias, onde serão
captados lances a partir do valor da Avaliação. Não havendo lance superior à importância da Avaliação nos 3 dias seguintes ao
início da 1ª hasta, seguir-se-á sem interrupção o 2º Pregão que se estenderá por no mínimo 20 dias. No 2º pregão não serão
admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação e a alienação se dará pelo maior lanço ofertado. Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e
requeridas pelo provimento. Intimem-se as partes pela imprensa oficial, das datas, locais e forma de realização do leilão do
bem penhorado, desde que estejam representadas nos autos. Caso não estejam, ou sendo a parte representada por advogado
indicado pela assistência judiciária, deverão ser intimadas pessoalmente, por mandado. Tratando-se de processo executório,
competirá ao exeqüente providenciar a publicação dos editais legais observando o prazo, que não poderá ser inferior a 10 dias
da data estipulada para início da hasta. Sendo o credor beneficiário da Justiça Gratuita, o edital deverá ser publicado apenas no
Diário Oficial. Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os
decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada
em 5% sobre o valor do lance vencedor. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da empresa gestora,
devidamente identificados, a providenciarem o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem
penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas,
além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) no portal do Gestor, a fim de
que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram.
Encaminhe-se juntamente com este despacho, cópia do auto de penhora, laudo de avaliação e da matrícula, no caso de imóvel,
mencionando o local onde se localiza(m) o(s) bem(ns) penhorado(s). - ADV: PRISCILA DOS SANTOS CANDIDO MACHADO
(OAB 298624/SP), MARIA JULIANA LOPES LENHARO BOTURA (OAB 145401/SP)
Processo 0000366-62.2014.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Associação - Associação de Melhoramentos Parque
Novo Horizonte - Defiro o requerido a fls.138/139. Proceda-se ao aditamento da carta precatória já expedida a fls.123/127,
considerando que já houve o recolhimento das custas de distribuição. - ADV: SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP),
BIANCA MARTIN PINHEIRO (OAB 307882/SP)
Processo 0000398-67.2014.8.26.0450 (processo principal 0001777-39.1997.8.26) - Habilitação de Crédito - Concurso de
Credores - Fazenda Nacional - Defiro o requerido a fls.61. Intime-se o habilitante para providenciar o necessário em 10 dias.
Com a apresentação do cálculo, intime-se novamente o perito para atualização do débito. - ADV: WALTER CARVALHO DE
BRITTO (OAB 235276/SP), ALBERTO NAVARRO (OAB 105604/SP), MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 119411/SP), LIGIA DAHY
SCHMIDT (OAB 154985/SP), ANA LUIZA ZANINI MACIEL (OAB 206542/SP), MARIO FERNANDES DE ASSUMPCAO (OAB
7313/SP), NELSON HOSSNE (OAB 36964/SP), RENATO DE LUIZI JUNIOR (OAB 52901/SP), MARCO ANTONIO ARANTES
DE PAIVA (OAB 72035/SP), VICENTE ROMANO SOBRINHO (OAB 83338/SP), PEDRO SALES (OAB 91210/SP), VICTOR
EMANUEL CONSTANTINO (OAB 273756/SP)
Processo 0000441-67.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - MARIO GIRALDES
ZOCCHIO e outro - Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
no prazo de 05 dias, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão. Outrossim, esclareçam se há interesse
na realização de audiência preliminar. O silêncio será interpretado como desinteresse pela realização de audiência, quer pela
produção de outras provas. - ADV: SIMCHA SCHAUBERT (OAB 150991/SP), DINARTE PECANHA PINHEIRO (OAB 81096/SP)
Processo 0000442-43.2001.8.26.0450 (450.01.2001.000442) - Monitória - Cheque - espólio de Joao Jarbas Mendes - Fls.
287: Defiro nova suspensão do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Aguarde-se. - ADV: MAURO ANTONIO BUENO CORSI
(OAB 287890/SP), MARCUS MACHADO (OAB 122464/SP)
Processo 0000445-07.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Exoneração - M.A.S. - H.M.G.B.S.O. - Vistos. Com razão
a requerida. A citação se deu em data posterior à audiência. Não há que se cogitar em revelia. Anulo a sentença de fls. 56/57,
por falta de prévia citação. Retomando o regular curso do feito, designo audiência de conciliação das partes para o dia 06 de
abril de 2016, às 14hs. Int - ADV: KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP), CELIA APARECIDA BARBOSA FACIO (OAB
72695/SP)
Processo 0000461-54.1998.8.26.0450 (450.01.1998.000461) - Outros Feitos não Especificados - Viação Maropina Ltda Serraria São Roque Granitos Ltda - Intime-se o credor para depositar o complemento dos dos honorários do perito estimados
em R$ 1.400,00, no prazo de 10 dias, uma vez que os valores já efetuados nos autos referem-se ao pagamento dos honorários
provisórios. - ADV: LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/
SP)
Processo 0000546-44.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Alimentos - B.L.F.C. - L.P.C. - Fica o requerente
devidamente intimado a fornecer endereço completo da empresa em que o requerido encontra-se trabalhando, para expedição
de ofício. - ADV: ALESSANDRA RAFAELA BARBOSA (OAB 232582/SP), NELSON JANUARIO COSTATO BASILE NETO (OAB
300486/SP)
Processo 0000729-64.2005.8.26.0450 (450.01.2005.000729) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Nossa Caixa Sa - Jo
Terra Ltda e outros - Considerando que a certidão para inscrição do débito já foi expedida e encaminhada a Procuradoria Geral
do Estado, esclareço que cabe ao credor proceder a baixa na execução diretamente naquele órgão, comprovando o pagamento
das custas. Assim, nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe. - ADV: NEI CALDERON
(OAB 114904/SP)
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Processo 0000790-70.2015.8.26.0450 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel Luiz Sergio Vianna - Selmi Jurema Vasconcelos Gomes de Melo - Vistos. Designo Audiência Preliminar para o dia 27 de abril de
2016; às 14hs. Intimem-se as partes para comparecer à audiência. Int. Cumpra-se. - ADV: EVANESSA BATISTA MARUCA (OAB
281670/SP), KARINA PAROLA CORDEIRO (OAB 200349/SP), CELIA APARECIDA BARBOSA FACIO (OAB 72695/SP), MURILO
HENRIQUE SILVA PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP)
Processo 0000826-64.2005.8.26.0450 (450.01.2005.000826) - Depósito - Depósito - Vera Regina da Silva - Carta precatória
disponível via SAJ. - ADV: THAIS DE TOLEDO VENTURINI (OAB 343895/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)
Processo 0000859-10.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000859) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Antonio
Augusto de Jesus - Vistos. Diante do pagamento do débito e a manifestação favorável do credor, JULGO EXTINTA a presente
execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado nos autos em favor
do advogado, vez que se trata de pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência.. Dou por levantadas
eventuais constrições determinadas nestes autos, expedindo-se o necessário, procedendo-se às respectivas baixas. Custas
remanescentes a cargo do executado. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), CLÉBER STEVENS GERAGE (OAB 355105/SP), DOMINGOS GERAGE
(OAB 98209/SP)
Processo 0000927-86.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - RENATO DA SILVA PINTO - Fl.
59/60: Anote-se nos autos a não intervenção do Ministério Público nestes autos. Cumpra-se o despacho de fls.56, expedindo-se
o edital para a citação de terceiros interessados. - ADV: SEQUIRLEI GLORIA TELES DOS SANTOS (OAB 244691/SP), RUTE
APARECIDA PINHEIRO GALLACINI PRADO (OAB 248413/SP)
Processo 0000933-74.2006.8.26.0450 (450.01.2006.000933) - Procedimento Sumário - Coisas - Maria da Silva Teixeira
e outro - Expedita Aparecida Teixeira de Oliveira - Diante do julgamento do Agravo, determino a intimação do credor para dar
prosseguimento na execução, apresentando novo cálculo nos autos, nos termos do Acórdão. - ADV: JURACY MASSONI LIMA
(OAB 128368/SP), LUIZ HENRIQUE BUENO (OAB 107384/SP), SEQUIRLEI GLORIA TELES DOS SANTOS (OAB 244691/SP)
Processo 0000955-20.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Glauco Vinicius Ferreira Godoy
e outro - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente RICARDO NICOTRA nos termos do art.
269, inciso I do CPC, para condenar o réu GLAUCO VINICIUS FERREIRA GODOY ao pagamento de R$ 21.773,28 (vinte e um
mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da planilha de fls. 07, ou seja, março de 2.015. Considerando a sucumbência do
réu, condeno-o ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 20, §3° do CPC.
Libere-se a pauta. P.R.I. - ADV: RICARDO NICOTRA (OAB 356247/SP), DANIELLA MIEZA LIMA (OAB 357146/SP), VAGNER
BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), THAIS DE TOLEDO VENTURINI (OAB 343895/SP), ELLEN CRISTINA BUENO DA SILVA
(OAB 351117/SP)
Processo 0000969-72.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000969) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Lourival Fernandes de
Oliveira - Certifique eventual decurso de prazo para interposição de embargos pelo requerido. Intime-se também a exequente
para promover execução autônoma quanto a obrigação pecuniária (multa), vez que os ritos processuais para a cobrança de
quantia certa e de fazer são incompatíveis entre si, evitando-se assim, tumultuar o processo. - ADV: ANIBAL APARECIDO
TARDELI (OAB 74200/SP), ALESSANDRA RAFAELA BARBOSA (OAB 232582/SP)
Processo 0001134-85.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AISLA SOFIA DA SILVA
OLIVEIRA - Adriano Henrique Pinto e outro - Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art.
269 inciso I, do CPC, da autora AISLA SOFIA DA SILVA OLIVEIRA em face de ADRIANO HENRIQUE PINTO e MUNICÍPIO DE
PIRACAIA. Condeno a autora a arcar com o ônus da sucumbência e com os honorários advocatícios que, atento às diretrizes
contidas no art. 20, §3° do CPC, arbitro em 10% do valor da causa. No entanto, sendo a autora beneficiária da assistência
judiciária gratuita, a execução das verbas da sucumbência dependerá de prova de que deixou a condição de necessitado, nos
termos da Lei nº 1.060/50. P.R.I. - ADV: JOSE ANTONIO DOS SANTOS (OAB 74516/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA
(OAB 304046/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), DINARTE PECANHA PINHEIRO (OAB 81096/SP), RICARDO
MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP)
Processo 0001151-87.2015.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - David Vieira Lourival Fernandes de Oliveira - Manifeste-se o exequente sobre a impugnação de fls.187/198, a qual recebo como contestação,
por tratar-se de processo de rito ordinário e não execução de sentença, como já determinado pelo despacho de fls.167. Com a
manifestação, voltem conclusos. - ADV: GABRIELA VIEIRA FRANCO (OAB 318257/SP), ANTONIO ROBERTO FONSECA DE
CAMPOS (OAB 328698/SP)
Processo 0001206-29.2001.8.26.0450 (450.01.2001.001206) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Luiz Magno Arneiro e Sm
Aya Nishida Arneiro e outro - Massa Falida de Cia Sapaco para Com e Ind - Diante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos
termos do art. 269, inciso I, do CPC, e o faço para declarar o domínio dos requerentes LUIZ MAGNO ARNEIRO casado com AYA
NISHIDA ARNEIRO e LEONARDO RUBENS RAMPA casado com ANNA LUIZA PARREIRA RAMPA sobre o imóvel descrito a fls.
326/332, nos termos do artigo 550 do Código Civil de 1916, servindo a presente de título para registro no Cartório de Registro
de Imóveis local. Após o trânsito em julgado, expeça mandado. P.R.I.C. - ADV: GISELE MARIA A FILIPPO FERNANDES (OAB
135698/SP), LUIZ HENRIQUE BUENO (OAB 107384/SP), LISANGELA APARECIDA FERREIRA (OAB 150007/SP), MARCOS
TADEU CONTESINI (OAB 61106/SP), AMANDA DE ALMEIDA DIAS PERES (OAB 287794/SP)
Processo 0001256-64.2015.8.26.0450 - Monitória - Cheque - Supermercado Ib Bragion Ltda - Fls.21: Defiro o requerido
pelo autor, desde que recolhidas as custas. Com o recolhimento, encaminhem-se os autos à assessora para providenciar o
necessário. Com a resposta, intime-se o credor para manifestação e voltem conclusos. - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB
309498/SP)
Processo 0001264-41.2015.8.26.0450 - Monitória - Cheque - Supermercado Ib Bragion Ltda - Manifeste-se o requerente
quanto ao AR devolvido negativo - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 309498/SP)
Processo 0001311-11.1998.8.26.0450 (450.01.1998.001311) - Execução de Título Extrajudicial - Jose Domingos Goncalves
de Moraes - Wilson Luiz Godoy - Fls.297: Determino a realização da avaliação do referido imóvel, ficando autorizado o reforço
policial, para cumprimento da medida, a qual poderá ser requerida pelo próprio perito, com cópia desta decisão, que servirá
de ofício para o requerimento. Intime-se o perito, encaminhando-se cópia deste despacho. - ADV: ANTONIO AGOSTINHO
LAPELLIGRINI (OAB 117436/SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP)
Processo 0001394-56.2000.8.26.0450 (450.01.2000.001394) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
- Ricardo dos Santos - Inss - Diante do pagamento do precatório pela autarquia (fls. 197/198), JULGO EXTINTA a presente
ação de Benefício Previdenciário (em fase de Execução), com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil.
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Expeçam-se alvarás, de imediato, em nome do autor ou de seu procurador, desde que possua poderes para receber e dar
quitação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: LINDALVA APARECIDA LIMA
SILVA (OAB 79010/SP), GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 196681/SP)
Processo 0001407-30.2015.8.26.0450 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Elizabeth Florêncio Favoreto - Vistos. CONHEÇO dos Embargos de Declaração e lhes
DOU PROVIMENTO para apreciar e DEFERIR a gratuidade processual postulada pela autora. Já no que tange à suspensão
da exigibilidade das verbas relacionadas à sucumbência, pondero que ela decorre da lei (art. 12 da Lei 1060/50) e, portanto, é
automática, não demandando manifestação judicial a seu respeito. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/
SP), GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (OAB 315024/SP), TED JUNIOR PAES DA SILVA (OAB 314729/SP)
Processo 0001422-19.2003.8.26.0450 (450.01.2003.001422) - Outros Feitos não Especificados - Instituto Nacional de
Seguridade Socialinss - Fls. 188: Uma vez que a manifestação do Ministério Público será apresentada em segunda instância,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as anotações necessárias. - ADV: ANESIO
APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP), GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 196681/SP)
Processo 0001469-70.2015.8.26.0450 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Liminar - Plinio Vicente
Soares - Defiro o requerido a fls.78. Expeça-se o necessário. - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 309498/SP)
Processo 0001497-72.2014.8.26.0450 (processo principal 0000001-92.1983.8.26) - Habilitação de Crédito - Concurso de
Credores - MUNICÍPIO DE PIRACAIA - Manifeste-se também o Ministério Público. Após, voltem conclusos. - ADV: JIVAGO
PETRUCCI (OAB 119026/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/
SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), LUIZ HENRIQUE BUENO (OAB 107384/SP), MANOEL
ALONSO (OAB 12793/SP)
Processo 0001504-30.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - PATRICIA ARIADNE
ALMEIDA CARVALHO e outro - Maria Aparecida de Almeida Moreira - Verifico que a reconvenção de fls.45/183 foi protocolada
no Juízo da Comarca de Atibaia, indevidamente, posto que deveria ter sido protocolada por meio eletrônico. Entretanto, visando
agilizar os procedimentos, determino o encaminhamento dos autos ao Cartório do Distribuidor para a distribuição da reconvenção,
a qual deverá permanecer física nestes autos. Após, voltem conclusos. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP)
Processo 0001508-09.2011.8.26.0450 (450.01.2011.001508) - Inventário - Inventário e Partilha - David Rafael Zauder Certidão de Honorários disponível para impressão - ADV: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP)
Processo 0001620-90.2002.8.26.0450 (450.01.2002.001620) - Procedimento Ordinário - Wilson Teixeira da Purificacao Prefeitura do Municipio de Piracaia - Fls.152: Expeça-se oficio requisitório de pequeno valor à Prefeitura do Municipal de
Piracaia. - ADV: RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), MERCIA APARECIDA MOLISANI (OAB 71474/
SP), ANAMARIA BARBOSA EBRAM (OAB 238926/SP)
Processo 0001662-18.1997.8.26.0450 (450.01.1997.001662) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Eduardo
Vieira Piracaiame - Blue Cards Refeicoes Convenio Sc Ltda - Defiro o requerido a fls.393. Providencie a serventia o necessário.
- ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), MARIA CANDIDA DE SEIXAS CAVALLARI (OAB 82885/SP), GIOVANA
TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)
Processo 0001666-55.1997.8.26.0450 (450.01.1997.001666) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Noel
Aparecido de Almeida Silva - Jose Carlos da Silva - Vistos. Diante do pagamento do débito e a manifestação favorável do
credor, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. Dou por levantadas eventuais constrições
determinadas nestes autos, expedindo-se o necessário, procedendo-se às respectivas baixas. Custas remanescentes a cargo
do executado. Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA
(OAB 119288/SP), THOMAZ DE AQUINO SOUZA (OAB 142927/SP)
Processo 0001673-56.2011.8.26.0450 (450.01.2011.001673) - Outros Feitos não Especificados - Fabiane Cabral da Costa
Santiago e outro - Aguarde-se a realização da audiência, expedindo-se o necessário. - ADV: DANIELA GABRIEL CLEMENTE
FASSON (OAB 248715/SP), SIDNEY COTRIM MALMEGRIM (OAB 65027/SP), EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA
(OAB 109013/SP)
Processo 0001743-34.2015.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Matilde
Benedito de Carvalho - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ofertada, devendo o autor
proceder novo cálculo desconsiderando o valor sacado em 09/01/1989 (fl. 27). - ADV: SARITA PANNUNZIO TORRES (OAB
248356/SP), JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 0001786-93.2000.8.26.0450 (450.01.2000.001786) - Ação Civil Pública - Roberto Eiiti Inui - João de Oliveira Fls.608/609: Observo que realmente houve equívoco da serventia quando lançou o ato ordinatório de fls.607, uma vez que a
ação é proposta pelo Ministério Público. Advirto a serventia para maior atenção na publicação de atos ordinatórios, conferindo
sempre quem são as partes antes da publicação para dar prosseguimento no feito, evitando-se assim novos equívocos dessa
natureza. Defiro integralmente os pedidos do Ministério Público às fls.608/609, providenciando a serventia o necessário. - ADV:
MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SANTANA (OAB 136749/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)
Processo 0001789-14.2001.8.26.0450 (450.01.2001.001789) - Cumprimento de sentença - Fertilizantes Heringer Ltda Intime-se o requerente para depositar o valor dos honorários do perito em 10 dias. Com o depósito, intime-se o perito para dar
início aos trabalhos, com entrega do laudo em 30 dias. - ADV: ULIANE APARECIDA LARA (OAB 342618/SP), JULIANO ANESI
(OAB 322463/SP), JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP), RICARDO LUIGI CUCONATI (OAB 214620/SP)
Processo 0001794-45.2015.8.26.0450 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Afonso Goncalves de Oliveira - - Maria Sonia
Pereira da Silva Oliveira - SERGIO CARDOSO - - JOSE BENEDITO RAMOS PRADO - Fica o requerente devidamente intimado
a enviar para o email institucional (piracaia1@tjsp.jus.br) a minuta do edital. - ADV: SEQUIRLEI GLORIA TELES DOS SANTOS
(OAB 244691/SP), IVAN NICHELE BUENO (OAB 227314/SP)
Processo 0001800-86.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.M. - S.G.M. - - J.S. - N.Y.S.M. - Certidão de
honorários disponível para impressão via SAJ. - ADV: ROBERTO SOARES (OAB 276850/SP)
Processo 0001839-83.2014.8.26.0450 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução Anezia Aparecida da Silva - Maria Emilia Tamassia - Maria Emilia Tamassia - Intime-se a embargante para dar prosseguimento
no feito em 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos. - ADV: BIANCA MARTIN PINHEIRO (OAB 307882/SP), MARIA EMILIA
TAMASSIA (OAB 119288/SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP)
Processo 0001886-67.2008.8.26.0450 (450.01.2008.001886) - Execução de Título Extrajudicial - Fundação Municipal de
Ensino Superior de Bragança Paulista - Ivan Ferreira Hamati - Nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo
Civil, suspendo o andamento da presente execução. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido o prazo,
caberá ao credor dar o devido prosseguimento no feito, independentemente de nova intimação, no prazo de 05 dias. Na inércia,
encaminhem-se os autos ao arquivo central, com as cautelas e anotações de praxe. - ADV: DINARTE PECANHA PINHEIRO
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(OAB 81096/SP), RODRIGO PIRES PIMENTEL (OAB 237148/SP)
Processo 0001897-82.1997.8.26.0450 (450.01.1997.001897) - Outros Feitos não Especificados - Thereza de Melo - Defiro
a pesquisa de endereços através dos meios eletrônicos (Bcenjud, Renajud e Infojud), independentemente do recolhimento das
custas por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita - fls.09. Defiro também a expedição de ofício ao Juízo da 10ª Vara da Familia
e sucessões do Foro Central Cível da Capital, solicitando informações sobre os autos 0030463-33.2011.8.26.0100, solicitando
o envio do plano de partilha e a relação de bens e herdeiros. O ofício deverá ser enviado através do e-mail institucional. - ADV:
MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)
Processo 0001965-51.2005.8.26.0450 (450.01.2005.001965) - Procedimento Sumário - Inss - Diante da comprovação do
pagamento do débito pela autarquia (fls. 181/188), JULGO EXTINTA a presente ação de Benefício Previdenciário (em fase de
Execução), com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeçam-se alvarás, de imediato, para os
levantamentos dos valores depositados nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.R.I.C. - ADV: ALVARO VULCANO JUNIOR (OAB 84058/SP), RENATO URBANO LEITE (OAB 200502/SP), GUSTAVO DUARTE
NORI ALVES (OAB 196681/SP), MARCIO ROBERTO PINTO PEREIRA (OAB 115723/SP)
Processo 0001980-15.2008.8.26.0450 (450.01.2008.001980) - Embargos à Execução - Antonio Hiroyuki Okimasu - Defiro
nova devolução de prazo para a manifestação do embargante, a partir da publicação deste despacho no DJE. - ADV: DINARTE
PECANHA PINHEIRO (OAB 81096/SP)
Processo 0001983-23.2015.8.26.0450 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jose Carlos Bueno - - LEONOR APARECIDA
BUENO - Fica o requerente devidamente intimado a providenciar as contrafés necessárias para as citações/intimações. - ADV:
VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)
Processo 0002029-90.2007.8.26.0450 (450.01.2007.002029) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Prefeitura Municipal de Joanopolis - Manifeste-se a municipalidade quanto ao cumprimento do ofício requisição de pagamento
de crédito de pequeno valor. - ADV: CRISTIANE FRANCO (OAB 214990/SP), ALESSANDRA RAFAELA BARBOSA (OAB 232582/
SP)
Processo 0002072-46.2015.8.26.0450 - Inventário - Inventário e Partilha - VALMIRA DE JESUS SOUSA - Francisco Vicente
Dias - Vistos. Suspendo a expedição do alvará postulado. Digam os requerentes sobre a petição de fls. 42/43. - ADV: ORLANDO
PIRES MACIEL (OAB 325917/SP), KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP)
Processo 0002088-49.2005.8.26.0450 (450.01.2005.002088) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Arquimedes
Banho e Cia - Nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo o andamento da presente execução.
Aguarde-se em cartório pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido o prazo, caberá ao credor dar o devido prosseguimento no feito,
independentemente de nova intimação, no prazo de 05 dias. Na inércia, encaminhem-se os autos ao arquivo central, com as
cautelas e anotações de praxe. - ADV: JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/SP), RENATO NEGRÃO CURSINO (OAB 186594/
SP)
Processo 0002092-67.1997.8.26.0450 (450.01.1997.002092) - Ação Civil Pública - Municipio de Piracaia - Carta precatória
disponível via SAJ. No tocante a pesquisa através do sistema CRC-jud, forneça o requerente todos os dados qualificativos
dos requeridos que dispuser, em especial, o nome dos genitores dos mesmos, conforme documento retro. - ADV: RICARDO
MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), FRANCISCO CARLOS GIMENES (OAB 32145/SP), JACKELINE YONE
BALDO (OAB 293937/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/SP)
Processo 0002115-17.2014.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa Nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo o andamento da presente execução. Aguarde-se em
cartório pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido o prazo, caberá ao credor dar o devido prosseguimento no feito, independentemente
de nova intimação, no prazo de 05 dias. Na inércia, encaminhem-se os autos ao arquivo central, com as cautelas e anotações
de praxe. - ADV: REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP)
Processo 0002248-59.2014.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio Ometto Vistos. Diante do pagamento do débito e a manifestação favorável do credor, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos
do art. 794, I, do CPC. Dou por levantadas eventuais constrições determinadas nestes autos, expedindo-se o necessário,
procedendo-se às respectivas baixas. Custas remanescentes a cargo da executada. Oportunamente, nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0002328-62.2010.8.26.0450 (450.01.2010.002328) - Execução de Título Extrajudicial - B. - Fls. 149/152: Com
relação ao valor bloqueado de R$ 477,32 observo pelo documento de fls.151, que realmente se trata de conta poupança,
em valor inferior a 40 salários mínimos. Assim, por ser referido valor considerando absolutamente impenhorável, DEFIRO o
desbloqueio, na forma do artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil. Já com relação ao valor de R$1.032,17, deverá o
devedor apresentar extrato bancário referente o mês de novembro e dezembro para se apurar se realmente o valor bloqueado
atingiu seus vencimentos, para assim ser considerando impenhorável. Ao assessor para providenciar o desbloqueio da conta
poupança no valor de R$ 477,32. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP),
LEONARDO BALASTREIRE (OAB 200351/SP)
Processo 0002329-08.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANTONIO FERREIRA DA
CRUZ FILHO - JULIANO DE SOUZA - Providencie o requerido, ora denunciante, cópia da inicial e contestação a fim de instruir a
citação postal pleiteada. - ADV: PIERRE DE LIMA (OAB 79928/MG), KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP)
Processo 0002388-45.2004.8.26.0450 (450.01.2004.002388) - Procedimento Ordinário - Guilherme Aparecido Souza Vaz
Pires Repps Mae Regina Aparecida - Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda - Certifique como requerido pelo MP a fls.532. Após,
abra-se nova vista dos autos e voltem conclusos. - ADV: ANTONIO LOPES BALTAZAR (OAB 150506/SP), WILTON DOUGLAS
DE ARAUJO LEMES (OAB 231523/SP), MARCELO APARECIDO MARTINS DIAS (OAB 247776/SP), NELSON HOSSNE (OAB
36964/SP)
Processo 0002484-21.2008.8.26.0450 (450.01.2008.002484) - Usucapião - João Luiz de Oliveira e outro - Manifeste-se o
MP. Após, voltem conclusos. - ADV: JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/SP), SARITA PANNUNZIO TORRES (OAB 248356/
SP)
Processo 0002551-73.2014.8.26.0450 - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - Denerval de Souza - Recebo o
recurso de fls.157/, em ambos os efeitos, na forma do artigo 520, do CPC. Às contra-razões. Subam os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça, com as homenagens deste Juízo. - ADV: VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/SP), TARCISIO MACIEL
LOPES (OAB 329120/SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB
293937/SP)
Processo 0002581-79.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002581) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Marcelo
Henrique Consoli e outro - Berta Machado Valério e outros - Fica o requerente devidamente intimado a encaminhar a minuta do
edital para o email institucional piracaia1@tjsp.jus.br, a fim de que o mesmo seja conferido para posterior publicação. - ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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THIAGO PESTANA DE SOUSA (OAB 216447/SP), MARCOS TADEU CONTESINI (OAB 61106/SP), ZENAIDE HERNANDEZ
RAMOS (OAB 92279/SP)
Processo 0002656-16.2015.8.26.0450 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
(nº 2226-87.1997 - 1ª Vara Cível - Comarca de Araçatuba) - BANCO DO BRASIL S/A - VERSATTY COMERCIO DE VEICULOS
LTDA - Para avaliação do bem penhorado, nomeio o Sr. GIVAGO APARECIDO PRAGA JACINTO - prontuário 62/15. Intimese para que apresente estimativa de seus honorários em 10 dias. Com a estimativa, intime-se o credor para se manifestar a
respeito em 10 dias e, em havendo concordância, deverá depositar os honorários nos autos. Com o depósito, intime-se o perito
para dar início aos trabalhos, com entrega do laudo em 30 dias. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP),
JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA (OAB 124363/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
Processo 0002659-44.2010.8.26.0450 (450.01.2010.002659) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco do Brasil Sa - Esclareça o credor se os requeridos foram procurados em todos os endereços apontados a fls.112/114.
Após, voltem conclusos. - ADV: ÉDER GONÇALVES PEREIRA (OAB 257346/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0002675-76.2002.8.26.0450 (450.01.2002.002675) - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Municipio de
Piracaia - Verifico no termo de penhora de fls.742, que não foi especificado qual a parte do imóvel que pertence aos executados,
sendo que esta é uma exigência do Registro de Imóveis para a averbação da penhora. Assim, esclareça o credor qual a parte
do imóvel em porcentagem ou fração que pertence aos executados, para que assim possa haver futuramente a averbação da
penhora no Registro de Imóveis. Indicada a parte dos executados, necessária a avaliação dessa parte e em se tratando de parte
ideal, a avaliação deverá ser realizada por profissional habilitado. Por esta razão, nomeio o Sr. GIVAGO APARECIDO PRAGA
JACINTO - prontuário 62/15, para a avaliação do imóvel. Intime-se o perito para apresentar sua estimativa dos honorários em
10 dias, intimando-se em seguida a credora para o depósito. - ADV: JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), RICARDO
MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), FERNANDO AURÉLIO DE MONTEZUMA (OAB 187523/SP), VANDERSON
SILVA DE SOUZA (OAB 304046/SP)
Processo 0002707-27.2015.8.26.0450 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1004711-27.2015.8.26.0286 - 1ª Vara Cível) Itau Unibanco S/A - Defiro o requerido a fls.32. Expeça-se o necessário. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/
SP)
Processo 0002829-74.2014.8.26.0450 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Volkswagen S/A - Defiro o bloqueio de ativos
financeiros em nome do(s) executado(s) através do sistema eletrônico BACENJUD. Encaminhem-se os autos ao assessor para
providenciar o necessário, desde que tenha sido informado o CPF da parte e recolhidas as custas cabíveis. Caso seja a parte
beneficiária da Justiça Gratuita, fica a mesma isenta do recolhimento. Com a resposta, manifeste-se novamente o credor e
voltem conclusos. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), HEITOR
EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 0002971-78.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Alan Jason Bueno e outro - Carta
precatória disponível no sistema para impressão, instrução e comprovação da distribuição. - ADV: ELLEN CRISTINA BUENO DA
SILVA (OAB 351117/SP)
Processo 0003100-54.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003100) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Sonia Regina de
Campos Duarte Santana Franco e outro - Fica o requerente devidamente intimado a informar o nome e endereço de todos os
cronfrontantes, bem como fornecer as contrafés necessárias para a citação dos confrontantes e das Fazendas Públicas. - ADV:
CRISTIANE FRANCO (OAB 214990/SP)
Processo 0003113-82.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Dirce da Conceição Bueno
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Certifique o trânsito em julgado da sentença. Oficie-se ao local indicado pela
autarquia a fls.66, para implantação do benefício em favor da autora. Apresente a autarquia os cálculos dos valores devidos,
no prazo de 30 dias. - ADV: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA (OAB 124688/SP), ARIANE APARECIDA SILVA FERRAZ (OAB
251516/SP)
Processo 0003117-66.2007.8.26.0450 (450.01.2007.003117) - Ação Civil Pública - Pietro Petri Neto - Uma vez que o imóvel
já foi avaliado pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls.381, retornem os autos ao Ministério Público para dizer se
concorda com a avaliação já realizada ou se pretende a avaliação do imóvel através de perito. - ADV: ANESIO APARECIDO
DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP)
Processo 0003121-59.2014.8.26.0450 (processo principal 0001777-39.1997.8.26) - Habilitação de Crédito - Municipio de
Piracaia - LC SPORTIF IND E COM LTDA - Vistos. Em que pese a manifestação do Ministério Público de fls.24, requerendo a
extinção da habilitação, verifico que com relação a certidão de fls. 04, houve a manifestação favorável do síndico no tocante ao
deferimento da inclusão do crédito no quadro geral de credores da massa. Assim, DETERMINO A INCLUSÃO DO CRÉDITO,
no valor de R$ 699,93, no quadro geral de credores da falida, como privilegiado tributário. Com relação as certidões de divida
ativa relativas ao IPTU devidos nos exercícios de 2011 e 2013, não são mais de responsabilidade da massa falida, más do
arrematante do imóvel, ficando assim, INDEFERIDAS as inclusões dos referidos créditos. Os juros e correção deverão ser
definidos quando da liquidação de todos os créditos no processo principal da falência. Ciência às partes e ao MP. Aguarde-se
o prazo de apelação previsto no parágrafo 1º do artigo 97 da Lei de Falências (15 dias depois da publicação do quadro geral
de credores). P.R.I. - ADV: VICENTE ROMANO SOBRINHO (OAB 83338/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/
SP), ALBERTO NAVARRO (OAB 105604/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), PEDRO SALES (OAB 91210/SP),
RENATO DE LUIZI JUNIOR (OAB 52901/SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP)
Processo 0003143-20.2014.8.26.0450 - Exibição - Liminar - TEREZINHA DE MARIA BARSOTTI - Fundaçao Cesp e outro
- Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 05
dias, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão. Outrossim, esclareçam se há interesse na realização de
audiência preliminar. O silêncio será interpretado como desinteresse pela realização de audiência, quer pela produção de outras
provas. - ADV: MAURO RAMOS (OAB 157797/SP), LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI (OAB 113806/SP), ROBERTO EIRAS
MESSINA (OAB 84267/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 0003222-82.2003.8.26.0450 (450.01.2003.003222) - Reintegração / Manutenção de Posse - Sabesp - Ronaldo
Antonio Bonini - Luiz Cornelio Schmidt - Fica o requerente devidamente intimado a recolher as diligências necessárias para
o integral cumprimento do r. despacho de fls. 318. - ADV: ELIANA GARZEL VIEIRA (OAB 92504/SP), MARCUS VINICIUS
VALLE JUNIOR (OAB 52615/SP), PAULA DURAN LUQUI DOS SANTOS (OAB 224026/SP), WILSON ROBERTO AZEVEDO
(OAB 211283/SP), CAROLINA DURAN LUQUI DOS SANTOS (OAB 304138/SP), JOSÉ FRANCISCO MARTINS (OAB 168563/
SP), GUILHERME GESUATTO (OAB 138287/SP)
Processo 0003305-20.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003305) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espolio de Maria
Aparecida Soave Lopes - Jair Candido Lopes e outro - Maria Jose Bueno Lopes - Vistos, etc. Considerando a notícia de que o
inventariante da autora teria falecido (fls. 384), intime-se seu patrono para regularizar a representação processual, em 05 (cinco)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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dias. Sem prejuízo, digam as partes se há interesse na designação de audiência de conciliação. - ADV: MURILO HENRIQUE
SILVA PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP), ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO (OAB 40407/SP)
Processo 0003357-84.2009.8.26.0450 (450.01.2009.003357) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itau Sa - DEFIRO o
requerido a fls.139. Expeça-se o necessário. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0003540-21.2010.8.26.0450 (450.01.2010.003540) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material Ninian Rorie Stewart Richardson - Antonio Ferreira de Araujo - Fica o exequente devidamente intimado a fornecer os nomes e
endereços completos para as devidas intimações. (fls. 201). - ADV: JOÃO BATISTA MUÑOZ (OAB 172800/SP), CLAUDINEY DE
ALMEIDA (OAB 268889/SP)
Processo 0003563-25.2014.8.26.0450 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Marcos Barreto Gayer e outro - Nos termos da
OS 01/2012 fica deferido o prazo de 30(trinta) dias - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), THAIS DE TOLEDO
VENTURINI (OAB 343895/SP)
Processo 0003577-48.2010.8.26.0450 (450.01.2010.003577) - Execução de Título Extrajudicial - DIREITO CIVIL - B. Industria e Comercio de Calçados Irmãos Silva Ltda e outros - Nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo
Civil, suspendo o andamento da presente execução. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido o prazo,
caberá ao credor dar o devido prosseguimento no feito, independentemente de nova intimação, no prazo de 05 dias. Na inércia,
encaminhem-se os autos ao arquivo central, com as cautelas e anotações de praxe. - ADV: CAMILA BARRETO BUENO DE
MORAES (OAB 268876/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP)
Processo 0003751-28.2008.8.26.0450 (450.01.2008.003751) - Outros Feitos não Especificados - Benefícios em Espécie Instituto Nacional de Seguridade Social - Considerando que o processo deu início há mais de 07 anos, determino que a autarquia
agilize a apresentação dos cálculos nestes autos. Assim, concedo o prazo de 30 dias para cumprimento. - ADV: RICARDO DA
CUNHA MELLO (OAB 67287/SP), GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 196681/SP), EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/
SP), LINDICE CORREA NOGUEIRA (OAB 276806/SP)
Processo 0003764-22.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003764) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Nelson de Paiva Silva
Junior e outros - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP - Nos termos da OS
01/2012 fica deferido o prazo de 30(trinta) dias - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), KLEBER CARDOZO
DIONISIO (OAB 326943/SP), FLAVIO AUGUSTO BARBATO (OAB 41230/SP)
Processo 0003834-05.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003834) - Embargos à Execução - Compra e Venda - Rosalice de Lima
- José Aparecido Rodrigues - Defiro o levantamento dos honorários provisórios do perito já depositados nos autos a fls.152.
Expeça-se o alvará. Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial juntado nos autos, no prazo de 15 dias. O arbitramento
dos honorários definitivos do perito serão analisados por ocasião da prolação da sentença. - ADV: IVONETE CONCEIÇÃO DA
SILVA CARDOSO DO PRADO (OAB 239092/SP), JULIANA MARIA PEREIRA MARQUES ROSA (OAB 248191/SP)
Processo 0003847-33.2014.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vivaldo Miguel
Benedito - Banco do Brasil S/A - Vistos, etc. Perante o Judiciário o exequente ajuizou execução de título judicial cumprimento
individual de sentença coletiva de ação civil pública contra o executado, pretendendo liquidar sua quota da sentença oriunda da
Ação Civil Pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053 da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, ajuizada pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC contra o Banco Nossa Caixa S/A, incorporado ao Banco do Brasil S/A,
apresentando sua memoria de cálculo. O executado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 63/86), alegando: 1)
inexistência de direito adquirido; a ilegitimidade ativa dos poupadores e a limitação subjetiva da sentença coletiva, circunscrita
aos associados do IDEC; 2) prescrição do direito; 3) prescrição dos juros contratuais; 4) a necessidade de liquidação por artigos;
5) ponderando sobre a forma de se calcular a dívida. O credor rebateu (fls. 94/119) afirmando a intempestividade da impugnação
e regularidade de seu pedido. É o relatório. Decido. Efetivamente a impugnação apresentada é intempestiva, todavia, veiculando
questões de ordem pública, delibero mantê-la nos autos e analisar seu conteúdo. Quanto a alegação de inexistência de direito
adquirido, o momento oportuno para sua alegação é na fase de conhecimento, estando portanto, coberta pelo manto da coisa
julgada. Quanto a arguição de ilegitimidade de parte, observo que a decisão proferida nos autos da ação civil pública nº 040326360.1993.8.26.0053 tem eficácia “erga omnes”, abrangendo todos os poupadores, não havendo necessidade de filiação junto ao
IDEC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença
transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo nº 040326360.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72%
para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da
diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais nº 1.391.198RS, e nº 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário nº 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem. Efeitos da
sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro
de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. (...) (TJSP, 17ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 220088778.2014.8.26.0000, j. 05.03.2015, rel des. Henrique Nelson Calandra). Embargos de declaração Legitimidade ativa do poupador
- Comprovação de que faz parte dos quadros associativos do IDEC Desnecessidade. (...) (TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração nº 2211355-04.2014.8.26.0000/50000, j. 04.03.2015, rel des. Henrique Rodriguero Clavisio). Na
sequência, acentuou que a liquidação da sentença em questão se dá, não por artigos como preconizado, mas por mero cálculo
aritmético, exatamente como procedeu a parte autora, visto que para se encontrar o valor exato da condenação não há
necessidade de demonstração de fatos novos. Neste sentido: Cumprimento de sentença - Ação Civil Pública - Impugnação não
acolhida. Excesso de execução - Não reconhecimento - Apuração do “quantum debeatur” - Remessa dos autos à Contadoria
Judicial - Desnecessária a prévia liquidação, uma vez que se trata de mero cálculo aritmético a fixar o valor devido - Preliminar
afastada. (...) (TJSP, 18ª Câmara de Direito Público, 2018709-30.2015.8.26.0000, j. 04.03.2015, rel. des. Henrique Rodriguro
Clavisio) Prescrição, não houve. Durante a discussão da causa de forma coletiva (entre 1993 e 2011) a prescrição não fluiu, pois
a a causa estava sub judice. Com o trânsito, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para a liquidação. Antes de se completar
o lustro, a presente execução foi promovida. Aliás, nesse sentido o C. STJ: (...) III - A Segunda Seção, no julgamento do RESP
1.273.643/PR, para os efeitos do art. 543-C, do CPC, firmou entendimento no mesmo sentido do acórdão embargado, tendo
fixado a tese de que no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. (...) (STJ - AgRg nos EREsp 1278579/PR, Rel. Ministro
GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 27/05/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA
REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC. 1. “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da
execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (REsp 1.273.643/PR, Rel. Ministro
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013, rito do art. 543-C do CPC). 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp 268.525/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014) Quanto a arguição de prescrição dos juros contratuais, também não procede,
pois os juros mensais da caderneta de poupança são capitalizados e perderam a natureza de verbas acessórias e como
analisados anteriormente não prescreveu. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade, admitem-se
como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal. 2. É
possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices
creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa
julgada em razão de ação civil pública movida pela Apadeco. 3. É vintenária a prescrição da pretensão à cobrança de juros
remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, e de correção monetária, pois incorporam-se ao
capital, perdendo, assim, a natureza de verbas acessórias. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao
qual se dá Provimento. (STJ, Quarta Turma, EDCL no REsp nº 1.135.181/PR, j. 09.08.2011, rel. Min. João Otávio de Noronha).
Com relação ao argumento de excesso de execução (diferença de correção monetária e cálculo pela correção da poupança,
juros moratórios, juros remuneratórios), pondero que o artigo 475-L, §2º, do CPC, quando do oferecimento da impugnação ao
cumprimento de sentença é expresso ao estabelecer que a alegação de excesso de execução, quando não acompanhada da
memória de cálculo e da indicação do valor incontroverso, sequer pode ser conhecida, de sorte que tal fundamento fica, então,
prejudicado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação do devedor fundada
em excesso de execução Ausência de apresentação de memória de cálculo com indicação do valor que se entende correto
Rejeição da impugnação Hipótese em que não houve observância ao disposto no artigo 475-L, § 2º, do CPC Manutenção da r.
decisão de Primeiro Grau Recurso desprovido. (TJSP - Relator(a): Sergio Alfieri;Comarca: Barretos;Órgão julgador: 27ª Câmara
de Direito Privado;Agravo de Instrumento nº 2191638-06.2014.8.26.0000, Data do julgamento: 31/03/2015;Data de registro:
01/04/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Impugnação genérica. Inobservância do disposto no § 2º do art. 475-L, do
CPC. JUROS DE MORA. Matéria de ordem pública. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabível arbitramento em fase de liquidação
de sentença.Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - Relator(a): Rosangela Telles;Comarca:
São José do Rio Preto;Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento nº 2092120-43.2014.8.26.0000,
Data do julgamento: 08/10/2014;Data de registro: 08/10/2014) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada, com base no
art. 475-L, §2º do CPC. Aplico a multa prevista no art. 475-J, uma vez que o depósito de fls. 61 foi efetuado fora do prazo.
Manifeste-se o autor em termo de prosseguimento. - ADV: JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/SP), SARITA PANNUNZIO
TORRES (OAB 248356/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0003925-66.2010.8.26.0450 (450.01.2010.003925) - Embargos à Execução - Pagamento - Jorge Zacarias
Cardoso - Manifeste-se o credor sobre o valor depositado nos autos pela Prefeitura Municipal de Joanópolis a fls.180/183.
- ADV: ALESSANDRA RAFAELA BARBOSA (OAB 232582/SP), DANIELA MOREIRA (OAB 250394/SP), CELSO JOSE FANTI
(OAB 66577/SP), RICARDO VRENA (OAB 313379/SP)
Processo 0003987-48.2006.8.26.0450 (processo principal 0000001-92.1983.8.26) (450.01.1983.000001/130) - Outros
Incidentes não Especificados (Inativa) - Luiz Henrique Bueno Síndico Dativo - Credores - Antes a manifestação favorável
do Ministério Público, JULGO BOAS as contas apresentadas pelo Sindico da Massa Falida Dr. LUIZ HENRIQUE BUENO,
relativas ao ano de 2014. Aguarde-se nova prestação de contas pelo Síndico. - ADV: SILVANA MALAKI DE MORAES PINTO
DO NASCIMENTO (OAB 115014/SP), JOÃO CARLOS DORNELLES AYROSA GALVÃO (OAB 32737/SP), CHRISTIANE MINA
FALSARELLA (OAB 236323/SP), NORBERTO LOMONTE MINOZZI (OAB 25242/SP), CASSIO PAOLETTI JUNIOR (OAB
25448/SP), FREDERICO BORGHI NETO (OAB 29900/SP), MARLEI PINTO BENEDUZZI (OAB 29904/SP), ELY FERNANDO
GONCALVES PEÇANHA MARTINS (OAB 29961/SP), ANTONIO CARLOS DE SOUZA ANTONIAZI (OAB 31779/SP), BENEDITA
PIRES GONCALVES (OAB 31962/SP), DARCY FERRARINI (OAB 23483/SP), PAULO VAN DEURSEN (OAB 32885/SP), NELSON
HOSSNE (OAB 36964/SP), LYA CINELLI BARROS REBELLO RAGGIO (OAB 42051/SP), CARLOS ANTONIO GALAZZI (OAB
42676/SP), ARNALDO ALVES (OAB 42786/SP), IEDA MARIA ANDRADE LIMA (OAB 43422/SP), CLAUDIO VENTURELLI (OAB
44572/SP), HELIO VIEIRA JUNIOR (OAB 47138/SP), REGINA LUCIA FROTA SOUTO (OAB 49060/SP), KARINA FERREIRA
MENDONÇA (OAB 162868/SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO
(OAB 133030/SP), JULIO DE TOLEDO FUNCK (OAB 12891/SP), MANOEL ALONSO (OAB 12793/SP), EDISON MENDES
MACEDO (OAB 12460/SP), LAZARO CLAUDINO DE CASTRO (OAB 147039/SP), LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (OAB
161839/SP), WILTON DOUGLAS DE ARAUJO LEMES (OAB 231523/SP), OMAR ZIGAIB (OAB 16560/SP), KHALINA AKAI
(OAB 167094/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), ELIANE DE SOUZA (OAB 177604/SP), DAVI MILANEZI
ALGODOAL (OAB 19502/SP), LEONARDO BALASTREIRE (OAB 200351/SP), RENATO URBANO LEITE (OAB 200502/SP),
EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP), JOSE VALTER TOLEDO FILHO (OAB 145991/SP), JOSE ANTONIO FINCO (OAB
106249/SP), ANTONIO THOMAZ BARAO (OAB 89778/SP), MIE KIMURA BARAO (OAB 90077/SP), AMERICO BASILE (OAB
9303/SP), CLODULPHO ADIB RAHAL (OAB 42885/SP), JULIO BICA PINTO DIAS (OAB 9910/RS), LUIZ HENRIQUE BUENO
(OAB 107384/SP), JOSE AMICIS VASCONCELLOS DINIZ (OAB 7998/SP), RENATA ALONSO MIL HOMENS (OAB 105639/SP),
LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), MOACYR EDUARDO REBELLO RAGGIO (OAB 10250/SP), JOICE
CORREA SCARELLI (OAB 121709/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), ANTONIO AGOSTINHO LAPELLIGRINI
(OAB 117436/SP), ORLANDO JOSE DE OLIVEIRA (OAB 50496/SP), AMARILDO APARECIDO DE MORAES (OAB 79213/SP),
JOSE ANGELO MANNA (OAB 51287/SP), JOSE LUIZ PINHEIRO (OAB 51724/SP), GENESIO CANDIDO PEREIRA FILHO (OAB
5714/SP), MILTON VALBUZA SILVEIRA (OAB 61472/SP), ORLANDO JOSE GONCALVES (OAB 124477/SP), CLODOALDO
SERVILHA ROMERO (OAB 66561/SP), NOELIR CRUZ PEREIRA (OAB 66815/SP), SUELI PINHEIRO (OAB 50535/SP), ANESIO
APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP), MASSAKO RUGGIERO (OAB 70627/SP), MORILLO CREMASCO JUNIOR
(OAB 70029/SP)
Processo 0004116-48.2009.8.26.0450 (450.01.2009.004116) - Depósito - Depósito - Panamericano Arrendamento Mercantil
Sa - O pedido de fls.195 é totalmente descabido, uma vez que o presente processo foi julgado improcedente com condenação
do Banco autor em honorários sucumbências, os quais já foram pagos e levantados pelo advogado da parte contrária. Assim,
nada mais havendo, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas e anotações de praxe. - ADV: ANGELO THIAGO
CARVALHO TOLENTINO VERDI (OAB 278709/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0004144-45.2011.8.26.0450 (450.01.2011.004144) - Usucapião - Wilson Moreno dos Santos e outro - Fica o
requerente devidamente intimado a se manifestar nos autos, ante o teor da certidão a saber: Certifico e dou fé que pelo que
pude constar dos autos, o edital já foi publicado no diário oficial, conforme fls. 105, sendo que por tratar-se de processo em
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que fora concedida a justiça gratuita, s.M.J., não é necessária a publicação na imprensa local. - ADV: NELSON JANUARIO
COSTATO BASILE NETO (OAB 300486/SP)
Processo 0004162-42.2006.8.26.0450 (processo principal 0000545-21.1999.8.26) (450.01.1999.000545/19) - Outros
Incidentes não Especificados - Massa Falida de Industria e Comércio de Calçados Bs - Industria e Comércio de Calçados Ltda
Epp - Tadeu Luiz Laskowski - José Vicente Pestana Ribela - Reitere-se a intimação do Síndico para se manifestar nos autos
em 10 dias. - ADV: JOSE ANTONIO DOS SANTOS (OAB 74516/SP), CELIA APARECIDA BARBOSA FACIO (OAB 72695/SP),
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP), TADEU LUIZ LASKOWSKI (OAB 22043/SP)
Processo 0004357-17.2012.8.26.0450 (045.02.0120.004357) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Antonio Galico - - Flora
Ciconi Galico - Fica o requerente devidamente intimado a providenciar as diligências/custas, para citação fls. 149. - ADV:
ANESIO APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP)
Processo 0004977-34.2009.8.26.0450 (processo principal 0000545-21.1999.8.26) (450.01.1999.000545/48) - Habilitação
de Crédito - Erica Regina Soares de Moraes - Industria e Comércio de Calçados Bs Ltda - Tadeu Luiz Laskowski - Defiro à
habilitante os benefícios da Justiça Gratuita, ante a declaração de hipossuficiência juntada nos autos a fls.05, ficando isenta
do recolhimento das custas destes autos. Arquivem-se os autos. - ADV: JOSE ANTONIO DOS SANTOS (OAB 74516/SP),
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP), TADEU LUIZ LASKOWSKI (OAB 22043/SP), ANESIO
APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP)
Processo 1000846-86.2015.8.26.0450 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS - Recebo os embargos para discussão, suspendendo o curso da ação principal. Certifique-se. Apensese ao processo principal. Vista ao embargado-exequente, para impugnação, dentro do prazo de 15 dias. Com a manifestação,
tornem conclusos para decisão. - ADV: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA (OAB 124688/SP)
Processo 2050006-40.1990.8.26.0450 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Abraao Aparecido de Oliveira - Defiro o
requerido pelo MP. Expeça-se o necessário. - ADV: ANESIO APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP)
Processo 3000151-69.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Usucapião Ordinária - Cleire Farah de Lemos - OASCAR
DONIZETTE ANTONIO e SIMONE DE OLIVEIRA AMARO e outro - Cleire Farah de Lemos - Fica a requerente intimada a fornecer
cópias do memorial descritivo e levantamento planimétrico, bem como do aditamento à inicial, os quais não acompanharam as
contrafés apresentadas para as citações faltantes. - ADV: CLEIRE FARAH DE LEMOS (OAB 32677/SP), ANDERSON LEMOS
LOPES (OAB 245436/SP), JOYCE LEMOS LOPES (OAB 224438/SP)
Processo 3000352-61.2013.8.26.0450 - Busca e Apreensão - Liminar - MARIA DA APARECIDA FRIAS - Fls. 141: Indefiro.
O pedido da requerida não guarda qualquer pertinência ao prosseguimento do feito, até porque o veículo já foi consolidado por
sentença na posse do Banco requerente (fls.53/54). Assim, prossiga-se, intimando-se o Banco para dar prosseguimento no feito
em 48 horas sob pena de arquivamento. - ADV: ERISVALDO PEREIRA DE FREITAS (OAB 196001/SP), EMERSON DE MORI
(OAB 200803/SP), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP)
Processo 3000761-37.2013.8.26.0450 - Embargos de Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias - Le Cheval Sportif Industria
e Comércio Ltda - Vistos, etc. Os autos tratam do direito ao recebimento de indenização por benefeitoria. O autor propôs acordo
em R$ 300.000,00 (fls. 294/295). O síndico aceitou a proposta no valor indicado o pagamento na forma do art. 83, inciso VI, da
lei 11.101/05. O Ministério Público teve vista dos autos e não apresentou oposição expressa (fls. 304/305). Diante do exposto,
HOMOLOGO a transação a que chegaram as partes, resolvendo o mérito do presente feito, nos termos do art. 269, inciso
III, do CPC. P.R.I. - ADV: PEDRO SALES (OAB 91210/SP), VIVIAN GRILLO CABELEIRA (OAB 318331/SP), ALESSANDRO
CORTONA (OAB 158051/SP)
Processo 3000974-43.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Usucapião Ordinária - Altair Verona e outro - Nos termos da
OS 01/2012 fica deferido o prazo de 15(quinze) dias . - ADV: JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/SP)
Processo 3002338-50.2013.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - BANCO GMAC S/A - Fls.99/100:
Defiro o requerido. Expeça-se carta precatória para cumprimento da liminar e citação do requerido. - ADV: ANTONIO CARLOS
PACHECO NASCIMENTO (OAB 54306/SP), MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA (OAB 158887/SP)
Processo 3002538-57.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOSE ROBERTO LEITE
e outros - Cobre-se a devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Atibaia (fls.135), através de e-mail. - ADV:
ROGERIO FERREIRA LEITE (OAB 237680/SP), PAULO HENRIQUE MARUCA (OAB 271818/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALÉRIA DIAS SPÍNDOLA DE SALES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 0001688-83.2015.8.26.0450 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher JOSE ANTONIO APARECIDO PINHEIRO - Oferecida defesa e, verificando-se que não se trata de qualquer das hipóteses de
absolvição sumária, previstas no art. 397, do CPP, para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 19 de abril p.f., às
15h30min. O(s) interrogatório(s) se realizará(ão) nesta mesma data. Nos termos do art. 400, parágrafo 1º, do CPP, “as provas
serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.
Assim, ficam desde já cientificadas as partes de que não serão ouvidas testemunhas de defesa para mera comprovação de
antecedentes do réu, sendo ouvidas apenas aquelas presenciais ou que tiverem real conhecimento quanto aos fatos, posto
que a oitiva de testemunhas de antecedentes em nada altera a verdade dos fatos, sendo que sua oitiva deverá ser substituída
pela juntada de declaração da testemunha, até a data da audiência, sob pena de preclusão. Requisite(m)-se o(s) réu(s), se
estiver(em) preso(s), bem como eventuais testemunhas policiais. Intimem-se os demais. Int. - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA
(OAB 208445/SP)
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Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000261-94.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Betel Industria e Comercio de Artefatos de Madeira Ltda - Epp
ADVOGADO : 301070/SP - Edmilson Aparecido Pastorello
REQDA
: VIVO Telefonica Brasil S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000262-79.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Renata Rodrigues Nascimento
ADVOGADO : 121173/SP - Homero Conceiçao Moreira de Carvalho
REQDO
: Nextel Telecomunicações Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000271-41.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Paula Castilho Musmicker
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000272-26.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Rubens Prates da Fonseca
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000257-57.2016.8.26.0451
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 91275/SP - Cleusa Maria Buttow da Silva
EXECTDO
: Rema Equipamentos Hidráulicos Ltda - Epp
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000258-42.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Merilaine Guastalla Lopes
ADVOGADO : 121173/SP - Homero Conceiçao Moreira de Carvalho
REQDO
: Eco-primos Comércio de Resíduos Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000268-86.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Antonio Carlos de Angelis
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco Itaú
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000270-56.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Bernadette Meucci
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000277-48.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Liliane de Diana Teixeira
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000267-04.2016.8.26.0451
:EMBARGOS DE TERCEIRO
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EMBARGTE : Francisco Rdrigues do Nascimento
ADVOGADO : 261143/SP - Raquel Lopes Sales E Silva
EMBARGDO : Construtora e Incorporadora Ataualpa Ltda Me
ADVOGADO : 35377/SP - Luiz Antonio Tavolaro
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000278-33.2016.8.26.0451
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGDA : Roselene Maria Soares Franzoni
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000279-18.2016.8.26.0451
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: André Koga Fernandes Me
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000280-03.2016.8.26.0451
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE
: Rubens Luis de Barrros
ADVOGADO : 37573/SP - Vanderlei Antonio Boaretto
REQDA
: Eraldo Rosa Gama & Cia Ltda Me
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000281-85.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Airton Rabello e Oliveira
ADVOGADO : 231923/SP - Giovana Helena Stella Vasconcellos
REQDO
: Sky Brasil Serviços Ltda
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000282-70.2016.8.26.0451
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: R.J.O.
ADVOGADO : 180746/SP - Luciana Cristina Ferreira dos Santos
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000287-92.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Silvia Tânia Rodrigues de Jesus Souza
ADVOGADO : 175774/SP - Rosa Luzia Cattuzzo
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000288-77.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: J.O.S.J.
ADVOGADO : 276313/SP - Jose Oscar Silveira Junior
REQDO
: G.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000289-62.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Irmandadade Santa Casa de Misericordia de Piracicaba
ADVOGADO : 341026/SP - Jair Jose Mariano Filho
REQDO
: Horita e Cia Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000297-39.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Irmandadade Santa Casa de Misericordia de Piracicaba
ADVOGADO : 341026/SP - Jair Jose Mariano Filho
REQDO
: Rafael G Martucci - Epp
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000298-24.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Lindenalva Bezerra Torres da Silva
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000260-12.2016.8.26.0451
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Batista Blumer
ADVOGADO : 323810/SP - Lucas Germano dos Anjos
IMPTDO
: Secretaria Municipal da Saúde do Município de Piracicaba
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000259-27.2016.8.26.0451
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDO
: Expresso Flecha de Prata Ltda
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000265-34.2016.8.26.0451
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Bruna Vanessa Cruz
ADVOGADO : 72022/SP - Maria Ines Baltieri da Silva
REQDO
: Secretário Municipal de Trânsito
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000300-91.2016.8.26.0451
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Wendel Ramos de Souza
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000264-49.2016.8.26.0451
CLASSE
:PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR
REQTE
: M.P.E.S.P.
REQDO
: M.J.C.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :4000754-25.2013.8.26.0451
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: E.L.B.
ADVOGADO : 62029/SP - Reinaldo Enoc Fuentes
REQDA
: R.C.B.
ADVOGADO : 279592/SP - Kely da Silva Alves
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000263-64.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Viviane Regina da Silva Leite
ADVOGADO : 121173/SP - Homero Conceiçao Moreira de Carvalho
REQDO
: Banco Itaucard S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000273-11.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maria de Lourdes Scarel Rodrigues
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000306-98.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ingrid da Silveira Machado
ADVOGADO : 250160/SP - Marcelo Luiz Borrasca Felisberto
REQDO
: Marth Consultoria Imobiliaria e Empreendimentos Ltda
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000305-16.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Valdomiro da Silva Ponce
ADVOGADO : 276313/SP - Jose Oscar Silveira Junior
REQDA
: VIVO Telefonica Brasil S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000315-60.2016.8.26.0451
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: F.N.
: 275068/SP - Ulisses Antonio Barroso de Moura
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VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1020788-04.2015.8.26.0451
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: E.A.A.P.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: M.T.P.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000274-93.2016.8.26.0451
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Maura Henrique de Campos Angel
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000307-83.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Jose Tietz Cruzatto
ADVOGADO : 290329/SP - Rafael Cruzatto
REQDO
: Ney Mathias
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000308-68.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Flavio Montebelo Nunes
ADVOGADO : 273983/SP - Antonio Flavio Montebelo Nunes
REQDO
: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000304-31.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lazaro Penezzi
ADVOGADO : 338518/SP - Adriano Lopes Albino
REQDO
: Marco Antonio Carneiro
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000283-55.2016.8.26.0451
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE
: V.C.M.
ADVOGADO : 88390/SP - William Wagner Contin
REQDO
: C.S.M.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000284-40.2016.8.26.0451
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO
: Marcelo Felippe Stocco
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000293-02.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Irmandadade Santa Casa de Misericordia de Piracicaba
ADVOGADO : 341026/SP - Jair Jose Mariano Filho
REQDO
: Do Lar Lojas de Conveniencia Eireli EPP
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000294-84.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Joyce Maria Cardoso Araujo
ADVOGADO : 153096/SP - Jilsen Maria Cardoso Marin
REQDO
: Banco Bradesco S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000303-46.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.L.R.
ADVOGADO : 112691/SP - Lindomar Sachetto Correa Alves
REQDA
: T.C.M.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE

:1000317-30.2016.8.26.0451
:MANDADO DE SEGURANÇA
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IMPTTE
: Anderson Faula de Oliveira
ADVOGADO : 248374/SP - Vanessa Alves Bertollo
IMPTDO
: Secretário de Saúde do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000318-15.2016.8.26.0451
CLASSE
:RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
REQTE
: Banco do Brasil Sa
ADVOGADO : 106731/SP - Carlos Alberto Almeida
REQDO
: Pedro José Palmieri
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000327-74.2016.8.26.0451
CLASSE
:CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE
: C.F.T.
ADVOGADO : 226685/SP - Marcelo Costa de Souza
REQDA
: J.K.A.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000310-38.2016.8.26.0451
CLASSE
:OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE
: Ana Paula Pereira Duarte
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: Francisco José Duarte
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000322-52.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Valdivino Barbosa Bessa
ADVOGADO : 273983/SP - Antonio Flavio Montebelo Nunes
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000328-59.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Josival Conceição Amaral Filho
ADVOGADO : 277387/SP - Kildare Wagner Sabbadin
REQDO
: Tnl Pcs S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000309-53.2016.8.26.0451
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: C.C.M.L.
ADVOGADO : 169361/SP - João Carmelo Alonso
REQDO
: A.C.M.
VARA:3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000313-90.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Hastecrom Cromo Duro Ltda
ADVOGADO : 90386/SP - Ezildo Edison Bueno de Godoy
REQDO
: Recil Equipamentos Hidraulicos Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000314-75.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Lais Siqueira de Sousa
ADVOGADO : 277387/SP - Kildare Wagner Sabbadin
REQDO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000323-37.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcelo Lovadini
ADVOGADO : 214651/SP - Tatiana Haverkamp Demuri Rossette
REQDA
: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000324-22.2016.8.26.0451
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
ADVOGADO : 226005/SP - Terezinha Maria Varela Bettoni Roberto
REQDA
: Carolina Fuzaro Kamaschi
VARA:2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000330-29.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Suatrans Emergência S/A
ADVOGADO : 156541/SP - Patrik Camargo Neves
REQDO
: Eduardo Karklis Neto Me
VARA:6ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000333-81.2016.8.26.0451
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Gerlach & Zaina Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Peças para Motos Ltda EPP
ADVOGADO : 206393/SP - André Ricardo Fogalli
REQDO
: Carlos Reginaldo Elias
VARA:5ª VARA CÍVEL

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 0012735-51.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0009584-34.2005.8.26.0320 - 4ª Vara Cível da
Comarca de Limeira/SP) - Engepool Engenharia e Comércio Ltda - Camaq Caldeiraria e Máquinas Industriais Ltda - Autora
para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, referente à testemunha Sandro Komatsu, cujo teor segue: “
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2015/057418-1 dirigi-me ao endereço: Rua São
Vicente, 47, e, sendo aí, DEIXEI DE INTIMAR a testemunha retro, em razão de SANDRO KOMATSU não mais residir no local
indicado, e não se sabe o seu paradeiro, sendo que está em lugar incerto e não sabido, conforme informação do Sr. Alessandro,
atual morador.” - ADV: ANDRE MARCIO DOS SANTOS (OAB 204762/SP), CLAUDIO JOSE GONZALES (OAB 99403/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000047-64.2016.8.26.0599
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : RDO 98/2016 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.F.O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000049-34.2016.8.26.0599
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : RDO 164/2016 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: L.S.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000050-19.2016.8.26.0599
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : B.O. 177/2016 - Piracicaba
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Daniel Felipe de Brito Silva
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000048-49.2016.8.26.0599
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 101/2016 - Piracicaba
AUTOR
: JUSTIÇA PÚBLICA DE PIRACICABA - SP
INDICIADO
: Jose Carlos Dias Gomes
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000051-04.2016.8.26.0599
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 177/2016 - Plantão - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
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AVERIGUADO : M.H.S.
VARA:VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000257-74.2016.8.26.0451
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 214/2016 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.N.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000259-44.2016.8.26.0451
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 223/2016 - São Paulo
AUTOR
: JUSTIÇA PÚBLICA DE PIRACICABA - SP
INDICIADA
: LETICIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO : 276313/SP - Jose Oscar Silveira Junior
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000258-59.2016.8.26.0451
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 221/2016 - Piracicaba
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Isaac Ezequiel Alves
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000107-93.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900049/2015 - Charqueada
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.R.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000108-78.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900048/2015 - Charqueada
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: M.A.Z.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000157-22.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 352/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: V.L.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000158-07.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 353/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: T.M.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000167-66.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 362/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.E.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000168-51.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 363/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: I.M.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000170-21.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 364/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: F.R.S.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

866

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

PROCESSO :0000292-34.2016.8.26.0451
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 11012016 - Piracicaba
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: THIAGO RENAN IBANEZ
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000177-13.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 320/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.R.P.V.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000178-95.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 322/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: C.H.Q.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000179-80.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 323/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.P.R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000187-57.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 330/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: C.A.M.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000188-42.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 331/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.B.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000189-27.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 332/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: V.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000197-04.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 340/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: R.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000198-86.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 341/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: R.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000302-78.2016.8.26.0451
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : RDO 118/2016 - Piracicaba
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Lucas Ernesto Ferri Luis
VARA:4ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000207-48.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 440/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
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AUTORA DO FATO
: D.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000208-33.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 441/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: F.G.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000217-92.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 01/2016 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: P.R.P.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000227-39.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 313/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.B.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000228-24.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 314/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: O.A.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000237-83.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 166/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: F.S.G.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000293-19.2016.8.26.0451
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 794/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.R.V.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000238-68.2016.8.26.0451
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 167/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.C.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000294-04.2016.8.26.0451
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: IP 826/2015 - Piracicaba
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.F.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0000347-60.2015.8.26.0599 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins DIEGO APARECIDO REZENDE - Compulsando os autos, não se verifica a intimação do réu acerca da sentença condenatória.
Desta forma, torne-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 232. Após, expeça-se o necessário para intimação da
sentenciada. Int. - ADV: LUCIANA LOURENÇO SANTOS (OAB 263946/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0009607-57.2014.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Jonathan Henrique Martins - Vistos. 1. A multa não foi paga pelo executado Jonathan Henrique Martins, ensejando, desta forma,
a aplicação do art. 51 do Código Penal. Assim, nos termos do art. 482 das NSCGJ, extraia-se a devida certidão, encaminhando-a
com as cópias necessárias à Procuradoria Geral do Estado, para a devida inscrição do débito relativo à multa no Sistema de
Dívida Ativa. Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais, se o caso, servindo o presente por cópia digitada como ofício de
comunicação. 2. Cobre-se, da Autoridade Policial de origem, a resposta da determinação judicial de fls. 201, ficando estipulado
o prazo de 48 horas para cumprimento. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV:
ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA TUTINO (OAB 121008/SP)
Processo 0010305-34.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010305) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Tiago José
da Silva Tonom e outros - O condenado, Tiago José da Silva Tonom, não foi localizado para ser intimado ao pagamento da pena
de multa imposta, no importe de R$304,89, conforme certidão de fls. 409. Seria o caso de inscrição do débito na dívida ativa
Estadual, nos termos do artigo 51 do Código Penal e artigos 479 e 482 das NSCGJ. Contudo, entendo que o valor não justifica
a movimentação da máquina judiciária, sendo inexequível nos termos do artigo 1º, da Lei nº 14.272/2010. Dessa forma, com
fundamento no artigo 51 do Código Penal, c.c. Artigo 1º da Lei Estadual nº 14.272/2010, JULGO EXTINTA a pena de multa
imposta ao(à) sentenciado(a) Tiago José da Silva Tonom, R JOSE TAVARES, 1109, VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 13412-166, Fone 1934133859, Piracicaba-SP, RG 43.465.403, nascido em 19/03/1984, de cor Branco, Solteiro, Brasileiro,
natural de Piracicaba-SP, Servente, mãe Maria Aparecida Tonom nos presentes autos. Comunique-se o Juízo das Execuções
Criminais competente. SERVIRÁ O PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA, COMO OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO. Feitas as devidas
anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ANDRÉ LUIS DI PIERO (OAB 155629/SP)
Processo 0010305-34.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010305) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Valdenilson
Araújo Dupasse e outros - O condenado Valdenilson Araújo Dupasse, não foi localizado para ser intimado ao pagamento da
pena de multa imposta, no importe de R$304,89, conforme certidão de fls. 402, não encontrando-se recolhido em nenhum
estabelecimento prisional, conforme pesquisa de fls. 413. Seria o caso de inscrição do débito na dívida ativa Estadual, nos termos
do artigo 51 do Código Penal e artigos 479 e 482 das NSCGJ. Contudo, entendo que o valor não justifica a movimentação da
máquina judiciária, sendo inexequível nos termos do artigo 1º, da Lei nº 14.272/2010. Dessa forma, com fundamento no artigo 51
do Código Penal, c.c. Artigo 1º da Lei Estadual nº 14.272/2010, JULGO EXTINTA a pena de multa imposta ao(à) sentenciado(a)
Valdenilson Araújo Dupasse, R TREZE, NÃO INF, JD. ORIENTE - CEP 13414-119, Piracicaba-SP, RG 61.945.210, nascido em
15/08/1983, de cor Pardo, Solteiro, Brasileiro, natural de Santa Lucia-SP, Desempregado, pai Valdeci dos Santos, mãe Maria
Araújo nos presentes autos. Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais competente. SERVIRÁ O PRESENTE POR CÓPIA
DIGITADA, COMO OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO. Feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.
P.R.I.C. - ADV: RAFAEL GODOY D AVILA (OAB 229177/SP)
Processo 0012048-16.2011.8.26.0451 (451.01.2011.012048) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado R.A.D.C. - 1. Diante da prisão do condenado, cumpra-se a Resolução nº 09/85. 2. Verifica-se dos autos que o réu é beneficiário
da assistência judiciário gratuita. 3. Visando a execução da pena de multa, nos termos do art. 479 das NSCGJ, proceda-se a
sua liquidação. Após, intime-se o sentenciado para que efetue o pagamento da multa no prazo de 15 (quinze) dias. - ADV: JAIR
SANTOS SABBADIN (OAB 111013/SP)
Processo 0013872-05.2014.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita - Ronaldo Congo Diante das certidões retro (fls. 98 e 99), nos termos do artigo 167, §3º, I, das N.S.C.G.J., fica vedada ao Advogado, Dr. Jose
Silvestre da Silva, vista dos presentes autos fora do cartório até o encerramento do processo. Sem prejuízo, comunique-se
a Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando-se cópia de fls. 95/99, para as providências competentes. Proceda-se às
anotações necessárias junto ao Sistema SAJ e à autuação. SERVIRÁ O PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA, COMO OFÍCIO DE
COMUNICAÇÃO. Int. - ADV: JOSE SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP)
Processo 0016174-75.2012.8.26.0451 (451.01.2012.016174) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
e Condutas Afins - Raphael Robson Pires e outro - Vistos. Multa não foi paga pelo executado Raphael Robson Pires, ensejando,
desta forma, a aplicação do art. 51 do Código Penal. Assim, nos termos do art. 482 das NSCGJ, extraia-se a devida certidão,
encaminhando-a com as cópias necessárias à Procuradoria Geral do Estado, para a devida inscrição do débito relativo à multa
no Sistema de Dívida Ativa. Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais, se o caso, servindo o presente por cópia digitada
como ofício de comunicação. Em relação à taxa judiciária, cumpra-se a determinação de fls. 314. Após, arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe. Ciência ao M.P.. Intime-se. - ADV: LUIZ LOURENCO DE CAMARGO (OAB 59208/SP)
Processo 0019899-04.2014.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - Adilson
José da Costa - Intimação ao i. defensor de que foi expedida precatória à comarca de São Paulo - SP., para inquirição das
testemunhas de defesa. - ADV: JOSE SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP)
Processo 3006118-92.2013.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Evandro Henrique Ferreira Dantas - Vistos. A multa não foi paga pelo executado Evandro Henrique Ferreira Dantas, ensejando,
desta forma, a aplicação do art. 51 do Código Penal. Assim, nos termos do art. 482 das NSCGJ, extraia-se a devida certidão,
encaminhando-a com as cópias necessárias à Procuradoria Geral do Estado, para a devida inscrição do débito relativo à multa
no Sistema de Dívida Ativa. Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais, se o caso, servindo o presente por cópia digitada
como ofício de comunicação. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: FABRICIO ROGERIO
FUZATTO DE OLIVEIRA (OAB 198437/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0014095-21.2015.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Ramon de Oliveira Amaral
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e outro - Vistos. Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público (fls. 268) e pelos réus Ramon de Oliveira Amaral (fls.
273) e Willian Lima de Oliveira (fls. 274). Já apresentadas razões recursais pelo Órgão Ministerial, abra-se vista às Defesas para
que apresentem as razões e contrarrazões de apelação. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Anoto que o recurso
ministerial refere-se apenas ao réu Ramon de Oliveira. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal, observadas as
cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 16/12/2027. Intime-se. - ADV: RENATO VIOLA DE ASSIS (OAB
236944/SP), BRAULIO DE ASSIS (OAB 62592/SP), MARILIA VIOLA DE ASSIS (OAB 262115/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0010978-22.2015.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Sidney Xavier de Souza Vistos. O Advogado, Dr. Otávio Ricardo Aleoni, apesar de intimado (fls. 234), não apresentou defesa preliminar até a presente
data, conforme certidão de fls. 235. Tais fatos caracterizam, em tese, abandono do processo. Contudo, defiro o prazo derradeiro
de 10 (dez) dias para que o nobre Defensor cumpra o ato para o qual foi intimado, sob pena de sua destituição da defesa do réu
Sidney Xavier de Souza. Intime-se. - ADV: OTAVIO RICARDO ALEONI (OAB 82973/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2016
Processo 0016008-38.2015.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Adilson Gomes da Cruz - Intimação do I. Defensor para que, no prazo legal, apresente a Defesa Preliminar. - ADV: RODRIGO
FERNANDO GARCIA (OAB 264615/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0000513-92.2015.8.26.0599 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Maycon Silva Santos e outros Vistos. Defesas preliminares apresentadas pelos réus Maycon Silva Santos (fls. 277/288), Rodrigo Medeiros de Godoy (fls.
326/327), Wander Fernandes Pereira e Silva (fls. 340/341) e Lucas Rafael de Oliveira (fls. 340/341), requerendo estes dois
últimos a revogação da prisão preventiva. Manifestou-se desfavoravelmente o Ministério Público (fls. 344/345). Decido. 1. A
denúncia encontra-se formalmente em ordem. As alegações apresentadas pelas combativas defesas na sede de mérito carecem
de dilação probatória e serão enfrentadas no momento processual oportuno. Considerando os elementos do inquérito policial,
estão presentes indícios de autoria e materialidade do crime imputado aos réus. Assim, inexistindo motivo para a absolvição
sumária, mantenho o RECEBIMENTO da denúncia oferecida contra Maycon Silva Santos, Wander Fernandes Pereira e Silva,
Rodrigo Medeiros de Godoy e Lucas Rafael de Oliveira. 2. Designo audiência para instrução, interrogatório, debates e julgamento
para a data de 02/02/2016, às 13:30 horas, expedindo-se o necessário. EM SE TRATANDO DE PROCESSO ELETRÔNICO, AS
PARTES DEVERÃO PROVIDENCIAR OS PRÓPRIOS MEIOS PARA VISUALIZAÇÃO DOS AUTOS DIGITAIS EM AUDIÊNCIA.
3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva dos réus Wander Fernandes Pereira e Silva e Lucas Rafael de Oliveira,
acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO-O. Estão presentes os requisitos da custódia cautelar, além do que,
não houve qualquer alteração fática ou jurídica a partir das decisões de fls. 149/150, 193/194 e 202 as quais ficam mantidas por
seus próprios fundamentos. Int. - ADV: TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), LEIMAR MAGRO (OAB 268091/SP),
ANA CAROLINA PEREIRA LEITE (OAB 281621/SP), LEONARDO RIBEIRO MARIANNO (OAB 295891/SP), JOSE RODRIGUES
JUNIOR (OAB 337623/SP), CAROLINE SARTO (OAB 355494/SP), DANIELLE MARTINS DE GODOI (OAB 360932/SP)

3ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO PARES ANDREUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS FERNANDO NOLLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000009-45.2015.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - Gabriel Marcos Fagundes
- Vistos. Diante do teor da certidão retro, INTIME-SE o defensor constituído pelo réu, para que informe o seu atual endereço, no
prazo de 05 (cinco) dias, vez que o acusado não foi encontrado no anteriormente informado, conforme extrato de fls. 132. - ADV:
WELLINGTON LUIZ DA SILVA (OAB 312458/SP)
Processo 0000680-73.2012.8.26.0451 (451.01.2012.000680) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado José Rodrigo Amalfi - Intimação do(s) digno(s) defensor(es) que nesta data foi expedida a Carta Precatória para Comarca de
Araçatuba-SP, para a oitiva da testemunha de acusação. - ADV: JOSE DE MEDEIROS (OAB 38578/SP)
Processo 0003618-51.2006.8.26.0451 (451.01.2006.003618) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Jose
Roberto Miranda Rossi - Vistos. Primeiramente, oficie-se ao IIRGD comunicando a retomada processual, vez que o réu foi
devidamente localizado. A resposta à acusação de fls. 384/390 não traz preliminares a enfrentar e arrola quatro testemunhas,
a serem ouvidas por Carta Precatória. Não há questionamentos sobre o aspecto formal da denúncia e as razões aventadas
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confundem-se com o mérito, sendo inviáveis de apreciação neste momento processual. Assim, ausentes quaisquer das
hipóteses do artigo 397 do CPP, de rigor o prosseguimento do feito. Para audiência de início de instrução, designo o DIA 08 DE
NOVEMBRO DE 2016, ÀS 13:30 HORAS. Intime-se. Com o comparecimento do réu em audiência, sua revelia será relevada. ADV: MARCELO LUIZ BORRASCA FELISBERTO (OAB 250160/SP)
Processo 0003637-76.2014.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Julio Cesar Magalhaes Vistos. A resposta à acusação de fls. 68/69 não traz preliminares a enfrentar e não arrola testemunhas. Não há questionamentos
sobre o aspecto formal da denúncia e as razões aventadas confundem-se com o mérito, sendo inviáveis de apreciação neste
momento processual. Quanto ao aventado pela defesa de não ser o réu a pessoa que cometeu o delito, tal dúvida poderá ser
dirimida no decorrer da audiência de instrução, quando novamente será efetuada a tentativa de reconhecimento por parte da
vítima. Assim, ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, de rigor o prosseguimento do feito. Para audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento designo o DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 14:15 HORAS. Intime-se. - ADV:
GIVANILDO NUNES DE SOUZA (OAB 242205/SP)
Processo 0005081-52.2011.8.26.0451 (451.01.2011.005081) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a
Ordem Tributária - Valquir Antonio Fagiani - Vistos. A resposta à acusação de fls. 197/216 alega preliminarmente a prescrição
da pretensão punitiva estatal, bem como a inépcia da denúncia. Ainda, arrola uma testemunha. Afasto desde já ambas as
preliminares, pois entre a data da inscrição definitiva do débito (fls. 95), que é o marco inicial da contagem prescricional, até
o recebimento da denúncia, que se deu em 17/02/2014 (fls. 165), não ocorreu o lapso da prescrição, como pretende a defesa;
ainda, cabe salientar que a denúncia encontra-se formalmente em ordem e não há vícios que a maculem, bem como descreve
pormenorizadamente o delito atribuído ao réu, não havendo, portanto, que se falar em inépcia. Demais razões aventadas
confundem-se com o mérito, sendo inviáveis de apreciação neste momento processual. Assim, ausentes quaisquer das hipóteses
do artigo 397 do CPP, de rigor o prosseguimento do feito. Para oitiva da testemunha residente nesta Comarca, designo o DIA
20 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 13:30 HORAS. Depreque-se a oitiva das demais. - ADV: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES
ROSA (OAB 274904/SP)
Processo 0009447-03.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009447) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato Alessandro Rodrigo Zacarias Zilio e outro - Intimação do(a) digno(a) Defensor(a) para que no prazo legal apresente as razões
de recurso. - ADV: JOSE CARLOS SANTAO (OAB 70495/SP)
Processo 0009472-11.2015.8.26.0451 - Inquérito Policial - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - P.A.S. PROC. 1267/15 - (IP) - Intimação ao nobre causídico de que os autos de inquérito policial encontra-se em cartório a disposição.
- ADV: WILLEY LOPES SUCASAS (OAB 148022/SP), LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN (OAB 340758/SP)
Processo 0011579-38.2009.8.26.0451 (451.01.2009.011579) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento
falso - Edson Pudence - - Rodrigo Luiz Jurado - - Joao Valdir Aguilar - - Sonia Eloise Jurado e outro - Vistos. Para oitiva da
testemunha de acusação Alexandre, designo o dia 09 de junho de 2016, Às 15:00 horas. Expeça-se o necessário, intimando-se
a testemunha nos endereços de fls. 717. Aguarde-se, no mais, em relação às testemunhas de defesa, pendentes de expedição
de Cartas Precatórias para suas oitivas. - ADV: FABIO NUNES ALBINO (OAB 239036/SP), NORBERTO LUIS CEBIM (OAB
115684/SP)
Processo 0014583-15.2011.8.26.0451 (451.01.2011.014583) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Paulo Henrique
Cardoso Gomes Santos - - Cleiton Felipe Andrade Santos - - Vanderlei José de Oliveira Santos - - Rogerio de Araujo - - Julio
César do Prado Nogueira - Vistos. Para interrogatório dos réus Cleiton e Paulo Henrique, designo o dia 27 de junho de 2016, Às
16:40 horas. Expeça-se o necessário. Os demais réus são revéis (fls. 224 e 256). Intimem-se todos os defensores da designação
supra. Saliento que, diante das pecualiaridades do caso, não serão realizados os debates e o julgamento em audiência. - ADV:
ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 121559/SP), MARCELO LUIZ BORRASCA FELISBERTO (OAB 250160/SP), LUIZ
CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 123577/SP), MANUELA GUEDES SANTOS (OAB 251632/SP), LENITA DAVANZO (OAB 183886/
SP)
Processo 0014843-29.2010.8.26.0451 (451.01.2010.014843) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito Joselita Jacinto Rodrigues - PROC. 1065/10 - Intimação ao nobre defensor da sentença condenatória datada de 24/11/2015,
cujo desfecho final segue transcrito:___Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar Joselita Jacinto
Rodrigues, qualificada nos autos, pela prática do crime consubstanciado no artigo 302, parágrafo único, inciso I, da Lei nº
9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e suspensão, por igual prazo, da habilitação para dirigir veículo
automotor. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e incisos, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade
em duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, conforme as aptidões da acusada, devendo
ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a sua jornada normal de
trabalho, e prestação pecuniária, que arbitro em um salário mínimo a ser encaminhado a entidade assistencial do município,
na fase executória. Outrossim, por força do artigo 33 do Código Penal, na hipótese de reversão, considerando a quantidade da
pena privativa de liberdade aplicada e a culpabilidade do acusado, deverá iniciar o cumprimento de sua pena corporal no regime
ABERTO, observando-se o disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal. Por final, em juízo de periculosidade, não aventando
os pressupostos e condições para a decretação da custódia cautelar do acusado, autorizo que recorra deste pronunciamento
em liberdade, se por al não estiver preso. Comunique-se este pronunciamento à autoridade de trânsito. - ADV: LUIS HENRIQUE
VENANCIO RANDO (OAB 247013/SP)
Processo 0015194-26.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0020976-89.2014.8.26.0114
- 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP) - Jose Antonio Fabio Teixeira - Intimação do(s) digno(s) defensor(es) que este
Juízo designou para o dia 10 de Março de 2016 às 13:25 horas, a oitiva da testemunha de acusação “Celso”. - ADV: ROGÉRIO
BATISTA GABBELINI (OAB 176163/SP)
Processo 0015310-32.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001805-61.2014.8.26.0498
- Vara Única da Comarca de Ribeirão Bonito) - EDEVALDO AMERICO DE SOUZA - Intimação do(s) digno(s) defensor(es) que
este Juízo designou para o dia 14 de Março de 2016 às 13:25 horas, a oitiva da testemunha de acusação.” - ADV: DIEGO
FIAMONCINI GUTIERRE (OAB 302541/SP)
Processo 0015375-27.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0001248-45.2014.8.26.0443 - 2ª Vara Judicial
da Comarca de Piedade/SP) - PAULO LUCIO FAGUNDES - Intimação do(s) digno(s) defensor(es) que este Juízo designou para
o dia 15 de Março de 2016 às 13:25 horas, a audiência de Oitiva das vitimas. - ADV: EDER LIMA FRESNEDA (OAB 329059/
SP)
Processo 0016043-95.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 5003391-13.2012.827.2722
- 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE GURUPI) - Supricel Logistica Ltda - Inquirição de Testemunhas Data: 10/03/2016 Hora
14:00 Local: Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Piracicaba Situacão: Pendente - ADV: SERGIO LUIZ PANNUNZIO
(OAB 110479/SP), SERGIO LUIZ PEREIRA LEITE (OAB 45368/SP)
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Processo 0016043-95.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 5003391-13.2012.827.2722
- 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE GURUPI) - Justiça Pública - Supricel Logistica Ltda - Para o ato deprecado nos autos do
Processo nº 5003391-13.2012.827.2722 - 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE GURUPI, designo o dia 10/03/2016 às 14:00h.
Intime-se eventuais defensores constituídos. - ADV: SERGIO LUIZ PEREIRA LEITE (OAB 45368/SP)
Processo 0016334-95.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001765-68.2014.8.26.0146
- Vara Única da Comarca de Cordeiropolis/SP) - Justiça Pública - Andre Luis Paes de Oliveira - Para o ato deprecado nos autos
do Processo nº 0001765-68.2014.8.26.0146 - Vara Única da Comarca de Cordeiropolis/SP, designo o dia 14/03/2016 às 14:20h.
Intime-se eventuais defensores constituídos. - ADV: RICARDO GOBBI E SILVA (OAB 170648/SP)
Processo 0016565-25.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0005998-79.2010.8.26.0201 - 1ª Vara Judicial
da Comarca de Garça/SP) - Justiça Pública - TELEMACO LUIZ FERNANDES - Para o ato deprecado nos autos do Processo
nº 0005998-79.2010.8.26.0201 - 1ª Vara Judicial da Comarca de Garça/SP, designo o dia 14/03/2016 às 15:40h. Intime-se
eventuais defensores constituídos. - ADV: ROGERIO DE SA LOCATELLI (OAB 241260/SP)
Processo 0019860-75.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019860) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência
Doméstica - M.L.S. - Vistos. Para audiência admonitória do ‘SURSIS’ designo o dia 04 de abril de 2016, Às 15:00 horas. Expeçase o necessário. - ADV: ADRIANO DUARTE (OAB 255036/SP)
Processo 0034712-41.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034712) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Sérgio
Roberto de Lima e outros - Intimação do(s) digno(s) defensor(es) que nesta data foi expedida Carta Precatória para Comarca de
Franco da Rocha-SP, para o interrogatório do réu. - ADV: JOSE SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP), MARIA INES BALTIERI
DA SILVA (OAB 72022/SP)
Processo 0056842-74.2001.8.26.0451 (451.01.2001.056842) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio - Everton
Luis Manosso - PROC. 1172/01 - Intimação ao nobre defensor para que se manifeste nos autos sobre a prova acrescida, no
prazo legal. - ADV: ELCIO JOSE MELHEM FILHO (OAB 41779/PR)
Processo 3007967-02.2013.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Diego Jean Rodrigo Gomes da Rocha - Intimação do(s) digno(s) defensor(es) que nesta data foi expedida carta precatória para
comarca de Capivari-SP., para audiência de admoestação verbal, nos termos do artigo 28, I, da Lei 11.343/06. Tendo em vista
a residência do réu, aguarde-se o cancelamento da audiência designada neste Juízo.* - ADV: ALEXANDRE COSTA FREITAS
BUENO (OAB 242934/SP)
Processo 3010209-31.2013.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas Joabe Ferrari - Vistos. A resposta à acusação de fls. 108 não traz preliminares a enfrentar e não arrola testemunhas. Não há
questionamentos sobre o aspecto formal da denúncia e as razões aventadas confundem-se com o mérito, sendo inviáveis de
apreciação neste momento processual. Assim, ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, de rigor o prosseguimento
do feito. Para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designo o DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016, ÀS 14:15
HORAS. Intime-se. - ADV: FABIO SIGMAR BORTOLETTO (OAB 237736/SP)
Processo 3013066-50.2013.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - José Judas Florim - Intimação do(s)
digno(s) defensor(es) que nesta data foi expedida a Carta Precatória para Comarca de Brotas-SP, para interrogatório do réu. ADV: PATRICIA DE CAMPOS FERREIRA (OAB 194253/SP), CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO PARES ANDREUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS FERNANDO NOLLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0000113-37.2015.8.26.0451 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Luciano Pereira Rodrigues
- Anderson Wesley Moreira - Eduardo Generoso Junior - - Deivid Santos Sotos - Fls. 695 e seguintes: Trata-se de pedido
de liberação de veículo formulado pelo patrono de Tamires de Lima Oliveira, inventariante do acusado Luciano, falecido
posteriormente aos fatos tratados nestes autos. Aduz, em apertada síntese, que inventaria os bens deixados pelo acusado e que
inexistem razões para manuntenção da constrição uma vez que inexistem indícios de sua utilização na traficância, assim como
que o mesmo encontra-se no pátio da CIRETRAN, submetido à ação de toda sorte de intempéries. Manifestou-se contrariamente
o MP. O pedido é de ser INDEFERIDO. Compulsando os autos verifica-se que idêntico pedido já foi indeferido sob o argumento
de que há indícios de que o bem tenha sido adquirido com o proveito da atividade ilícita em tese praticada. Além disso, há
pedido de perdimento formulado pelo MP e a cabal análise da situação do bem há de ser objeto de apreciação no momento
processual oportuno, após o encerramento da instrução. Reiterando os argumentos já lançados e por entender haver indícios
que autorizem a manutenção da constrição do automóvel Hyundai I30, indefiro o pedido formulado por Tamires de Lima Oliveira.
Intime-se o defensor constituído por DEIVID SANTOS SOTOS para: 1) regularizar sua representação nos autos; 2) no prazo
de 10 dias, apresentar defesa preliminar. Vista à Defensoria Pública para apresentação da defesa preliminar em relação aos
demais acusados. Aguarde-se a vinda da certidão de óbito requisitada em relação ao corréu Luciano. Com a juntada, vista ao
MP. - ADV: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP), EDSON INCROCCI DE ANDRADE (OAB 249518/SP),
MARCELO LUIZ BORRASCA FELISBERTO (OAB 250160/SP), GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP)
Processo 0000244-53.2015.8.26.0599 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Luciana Cazelatto Moraes
- Havendo nos autos prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, recebo a denúncia contra o
indiciado Luciana Cazelatto Moraes. Intime-se o defensor constituído para, no prazo legal, apresentar resposta à acusação. ADV: RAFAEL GODOY D AVILA (OAB 229177/SP)
Processo 0007030-72.2015.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Fabiano Lima de Souza - Intimação do Dr Defensor para, no prazo legal, apresentar alegações finais (processo digital). - ADV:
JOSE CARLOS SANTAO (OAB 70495/SP)
Processo 0009527-59.2015.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- Luis Guilherme Giovanoni - Intimação do Dr Defensor para, no prazo legal, apresentar alegações finais. - ADV: LUCIANA
LOURENÇO SANTOS (OAB 263946/SP)
Processo 0011859-96.2015.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - R.A.S.
- Intimação do Digno Defensor para que, no prazo legal, apresente Defesa Preliminar, anotando-se que o processo tramita na
MODALIDADE DIGITAL. - ADV: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR (OAB 276313/SP)
Processo 0012528-52.2015.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Raul Pimenta Graciano dos Anjos - Intimação do Digno Defensor do réu para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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a não localização da testemunha Elenice (fl. 175), sob pena de preclusão. - ADV: WILLEY LOPES SUCASAS (OAB 148022/SP),
ANDRE CAMARGO TOZADORI (OAB 209459/SP), ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA (OAB 225178/SP)
Processo 0013740-45.2014.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Osmar Viana de Souza Ausentes, no mais, quaisquer das hipóteses do artigo 397 do CPP, de rigor o prosseguimento do feito. Para audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento designo o dia 17 de outubro pf. Às 16:00 horas. - ADV: DIEGO EUFLAUZINO
GOULARTE (OAB 286972/SP), MARCELO LUIZ BORRASCA FELISBERTO (OAB 250160/SP)
Processo 0015087-79.2015.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Saulo Gomes Ferreira
Matos - Intimação do Digno Defensor do réu para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a não localização da
testemunha Valdeci (fl. 203), sob pena de preclusão. - ADV: RODRIGO FERNANDES GARCIA (OAB 220703/SP)
Processo 0018159-74.2015.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Corrupção passiva - Edivelton Lamar Ramos
Araújo - A. Considerando-se o teor da Súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a resposta preliminar de
que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial”; levando-se em conta ainda
que o acusado vem sendo assistido por defensor constituído desde sua prisão em flagrante e, por fim, não havendo prejuízo
à defesa e como mecanismo de aceleração processual, entendo desnecessária a defesa preliminar prescrita no dispositivo
supramencionado. Assim, havendo nos autos prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, recebo
a denúncia contra o indiciado Edivelton Lamar Ramos Araújo. Venham aos autos FA e certidões do que nela constar; O acusado
é primário (FA acostada). A pena cominada ao delito, no caso de eventual condenação e consideradas as situações pessoais,
mesmo que aumentada, não atingirá patamar suficiente para imposição de regime segregativo. Além disso, está o acusado
devidamente representado por defensor constituído e possui residência fixa. Entendo, pois, nesse momento, ausentes os
requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Reputo, entretanto, necessária a imposição de medidas cautelares, a
fim de promover o regular andamento do feito, resguardando os ofendidos e preservando a Administração Pública. Dessa forma,
CONCEDO ao acusado EDIVELTON LAMAR RAMOS ARAUJO, o benefício da liberdade provisória, mediante recolhimento de
fiança que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os compromissos de praxe, somando-se as seguintes medidas
cautelares: I - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial (CPP, art.
319, IV) II - Recolhimento domiciliar no período noturno (após 22:00 horas) e dias de folga (CPP, art. 319, V); III - Suspensão
do exercício da atividade de Guarda Municipal, assim como do porte de arma, devendo a Municipalidade providenciar o
recolhimento da mesma, encaminhando termo a este Juízo (CPP, art. 319, VI). Para efetivação desta, serve o presente como
ofício a ser encaminhado, por e-mail, à GUARDA MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP. Essa medida se faz necessária a fim de
que o acusado, valendo-se de sua função e do uso de arma, não volte a importunar ou intimidar as vítimas. IV - Proibição
de aproximação e contato, por qualquer meio de comunicação, dos ofendidos LUCAS HENRIQUE ZANFORLIN FERREIRA,
PEDRO FAZANO BURGI e ENRICO ÂNGELO AZZI BERGAMIN, assim como de seus familiares, mantendo-se distância mínima
de 200 (duzentos) metros (CPP, art. 319, III). Consigne-se as medidas supra no termo de compromisso, anotando-se que o
descumprimento a qualquer delas importará na IMEDIATA REVOGAÇÃO do benefício. Com o recolhimento da fiança, expeça-se
alvará de soltura clausulado. Intime-se o réu, servindo a presente como mandado. Cite(M)-se o(s) réu(s) para que responda(m)
à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do artigo 396 do CPP, SERVINDO A PRESENTE DE MANDADO.
Intime-se seu defensor constituído para apresentação da resposta à acusação, no prazo legal. Intimem-se as vítimas quanto
às medidas restritivas impostas ao réu. B. Requereu o I. representante ministerial o arquivamento do feito com relação ao GC
Samuel Claudino dos Santos, entendendo por entender que sua atuação passiva revela que não tinha o desejo de se corromper.
No entanto, não comungo desse entendimento. A vítima Lucas (fls. 07) afirma que foram abordados e revistados por dois GC’s,
sendo que Edivelton lhe fez a solicitação de vantagem indevida para evitar sua prisão. Acrescenta que “com relação ao outro
guarda municipal, que o depoente não sabe de quem se trata, mas permanecia calado ouvindo o que estava acontecendo”.
Pedro (fls. 09) confirma o pedido de vantagem financeira por parte de Edivelton, enquanto “o outro guarda municipal permaneceu
calado, fumando, dizendo apenas que o que o companheiro escolhesse estava bom”. Assim, somente nesse ponto já se verifica
a existência de elementos indiciários no sentido de que Samuel acompanhou a todo o pedido de vantagem financeira (ouvia
a tudo o que era dito) e ainda concordou com a ação do companheiro, ao afirmar que “o que ele escolhesse estava bom”. O
próprio Samuel, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou que ouviu do companheiro de farda que ele iria “tentar tirar
alguma coisa” dos jovens. Teria dito que “não queria saber de nada e não queria nada”. Por fim, afirmou que iria comunicar
os fatos aos superiores, mas que esperaria o dia 17/12, sua folga. É possível que realmente esperasse dia mais propício para
relatar os fatos gravíssimos ao seu superior hierárquico. Não menos possível que estivesse a esperar o recebimento do dinheiro
e, diante da prisão do comparsa, tenha apresentado nova versão. A efetiva participação de Samuel no crime de corrupção
não é certa, mas existem elementos a indicar que, de qualquer modo, inclusive com sua omissão no momento dos fatos,
tenha concorrido para a prática do crime (artigo 29 do C.P.). Não se pode esquecer que uma das vítimas relata que ele afirma
que concordaria com o que o parceiro decidisse. E, nesse momento processual esses elementos indiciários são, ao meu ver,
suficientes para a instauração do processo penal contra Samuel Claudino dos Santos. Ademais, restam ainda indícios de que
Samuel ao menos tenha prevaricado ao presenciar a prática do um crime. Ante o exposto, determino a remessa do presente
Inquérito Policial, por cópia, ao Exmo. Procurador Geral de Justiça para os fins do artigo 28 do C.P.P. C. Tendo em vista que,
embora neste ato tenha sido concedida ao réu Edivelton a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e mediante
condições acima especificadas, entendo ser o caso de desmembramento do feito, eis que as condições fixadas, especialmente
a referente à suspensão de suas atividades profissionais, afetam diretamente a vida do acusado e não podem aguardar solução
a ser dada com relação ao indiciado Samuel. Providencie a serventia o desmembramento do feito. - ADV: LEONARDO RIBEIRO
MARIANNO (OAB 295891/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO DE TOLEDO PIERRI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERLI MIYOKO SATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 1000228-07.2016.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - J.F.P. - Vistos. A Municipalidade de
Piracicaba, não obstante os esforços empreendidos ao longo desses últimos anos, como acompanhado pelo Ministério Público,
por meio de procedimentos próprios, ainda não logrou sanar de vez a falta de vagas na pré-escola. Tais esforços, analisados
à luz da realidade de outras cidades de igual porte e das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, publicado
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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em junho do ano passado, impedem se conclua de imediato esteja a Municipalidade tratando o tema com desídia. Mesmo
porque, como se sabe, a implementação do serviço de creche deve supor a existência de instalação física adequada quanto
à ordenação prévia de todos os recursos pedagógicos, de saúde, alimentação e atendimento geral das crianças para que
possam ser recebidas com segurança. Por isso, considerando ainda que perante este Juízo tramitam inúmeras outras ações,
em cuja celeuma estão núcleos familiares em concreta situação de risco, com necessidade de imediata intervenção judicial
para implementação desse serviço, como instrumento a evitar muitas vezes o próprio acolhimento institucional do menor, reputo
ser necessário se adotar um raciocínio de preferências, conforme a maior ou menor necessidade dos infantes, e, neste passo,
respeitar-se, em princípio, a fila de espera estabelecida pelo Poder Público. Nestes termos, portanto, não se verificando na
espécie uma situação de risco específica que demande a atuação deste Juízo, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Notifiquese a Autoridade Coatora para que preste informações, no prazo de dez dias, dando-se ciência ao órgão de representação judicial
da pessoa jurídica interessada (Fazenda Municipal), nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Com a vinda das
informações, ou decorrido o prazo estabelecido, dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: SILVIO SERGIO SCAGNOLATO
(OAB 61242/SP)
Processo 1012566-47.2015.8.26.0451 - Procedimento ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - M.E.P. - F.E.S.P.
- Vistos. Por seu turno, manifeste-se o autor em contraminuta ao agravo retido interposto a fls. 60/67, no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos do artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: ARTHUR DA MOTTA
TRIGUEIROS NETO (OAB 237457/SP), DEBORA LUBKE CARNEIRO (OAB 325588/SP)
Processo 1021346-73.2015.8.26.0451 - Procedimento ordinário - Conselhos tutelares - R.P.B. - Vistos. 1. Inicialmente,
cumpre salientar que a presente ação não deve ser ajuizada em face de conduta praticada por pessoa física específica, mas
sim da entidade responsável pelo ato administrativo ora combatido. 1.1. Além disso, há que se sopesar que os candidatos
eleitos em 10º (décimo) e 20º (vigésimo) colocados (fls. 14/15) terão seus direitos diretamente afetados por eventual sentença
de procedência neste feito, de modo que devem nele devem figurar como litisconsortes necessários da pessoa jurídica que
impugnou a candidatura da autora, sob pena de ineficácia de quaisquer provimentos jurisdicionais exarados por este Juízo
(artigo 47 do Código de Processo Civil). 2. Nestes termos, intime-se a autora para que regularize o polo passivo da ação,
corrigindo-o nos termos da presente decisão. 3. Após, tornem conclusos, para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos
da tutela. Int. - ADV: VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO (OAB 346394/SP)
Processo 1021972-92.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F.P.E.S.P.
e outro - Vistos. Fls. 42: admito a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo
7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09. Anote-se e observe-se. Por seu turno, manifeste-se a impetrante em contraminuta ao agravo
retido interposto a fls. 34/41, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil. Após,
tornem conclusos. Int. - ADV: ARTHUR DA MOTTA TRIGUEIROS NETO (OAB 237457/SP)
Processo 1021983-24.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - F.P.E.S.P. e outro - Vistos. Fls.
29: admito a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei
nº 12.016/09. Anote-se e observe-se. Por seu turno, manifeste-se a impetrante em contraminuta ao agravo retido interposto a
fls. 30/37, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Int. ADV: ARTHUR DA MOTTA TRIGUEIROS NETO (OAB 237457/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO DE TOLEDO PIERRI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERLI MIYOKO SATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2016
Processo 0019849-75.2014.8.26.0451 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de Criança - S.F.S. - M.S.F. Vistos. Anoto, de início, que as testemunhas já foram arroladas quando do ajuizamento da ação (fls. 10) e da contestação (fls.
50). Neste passo, observando-se que o feito versa sobre a eventual destituição do poder de família da ré, defiro a produção da
prova oral requerida pelas partes e, para tanto, designo o dia 03 de março de 2016, às 14:00 horas. Providencie-se o necessário.
Int. - ADV: JULIANA DUTRA REIS (OAB 222908/SP), SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ DE DIREITO WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
ESCRIVÃ JUDICIAL MARCELA GALEAZZI VARGAS AVOLIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016 * PROCESSOS CÍVEIS DIGITAIS.
Processo 0000033-80.2016.8.26.0599 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Wilson Eduardo
da Costa Brito - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - Ordem nº 2016/000003 Vistos. Considerando que o desconto
efetuado pela requerida nos vencimentos do autor poderá lhe causar dificuldades para o sustento próprio e de sua família e,
havendo, ainda, risco de dano de difícil reparação, porquanto, trata-se de questão alimentar, defiro em parte o pedido de tutela
antecipada, para, tão somente, determinar ao requerido que se abstenha imediatamente de efetuar o desconto da importância
de R$778,00, a título de indenização-restituição, nos salários do autor, até o julgamento final da presente ação. Intime-se. Defiro
a assistência judiciária ao autor. Cite-se. No mais, proceda a serventia a digitalização do feito que deverá tramitar pelo sistema
digital, observando-se, no caso, o disposto no artigo 1208 e seguintes da Normas de Serviços da E. Corregedoria Geral da
Justiça. Intime-se. Piracicaba, 11 de janeiro de 2016. Wander Pereira Rossette Júnior Juiz de Direito - ADV: JOSE RICARDO DE
ALMEIDA ROCHA (OAB 214538/SP).
Processo 1000026-30.2016.8.26.0451 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
- Maria Antonia Pereira Cerezer - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - - CHEFE DO POSTO FISCAL ESTADUAL DE
PIRACICABA - Ordem nº 2016/000002 Vistos. Diante das bases jurídicas sobre as quais se assenta o pedido liminar, há de se
reconhecer o fumus boni juris invocado pela impetrante, especialmente à luz das reiteradas decisões do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, em questão semelhante: “Mandado de Segurança. Aquisição de veículo por pessoa portadora de deficiência física
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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e mental, decorrente de paralisia cerebral, com dificuldades de locomoção e discernimento reduzido. Dependência de terceiros
para sua sobrevivência. Isenção de ICMS. Possibilidade, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade, da dignidade humana,
bem como aos objetivos fundamentais da sociedade. Aplicação dos preceitos constitucionais que garantem proteção especial e
inclusão social aos portadores de necessidades especiais. Sentença concessiva da segurança. Recursos desprovidos” (AC nº
0003368-33.2010.8.26.0627, rel. Des. Guerrieri Rezende, 7ª C. Direito Público, j. 6.2.12). “APELAÇÃO Mandado de segurança
Tributo Estadual ICMS IPVA Isenção para aquisição de veículo para transporte de portador de deficiência A interpretação das
normas postas deve ser no sentido de atender os objetivos que o legislador constitucional visou atingir Sentença mantida
Recurso desprovido” (AC n.º 0026604-61.2010.8.26.0482, rel. Des. Marrey Uint, 3ª C. Direito Público, j. 24.01.12). “MANDADO
DE SEGURANÇA Pretendida isenção do ICMS e IPVA na aquisição de veículo, por genitor de menor portador de deficiência,
dependente integralmente de terceiros Admissibilidade Precedentes Interpretação harmônica entre a legislação paulista e o
art. 5º da CF Prevalência dos preceitos constitucionais que asseguram a proteção especial às pessoas deficientes Segurança
denegada Recurso provido” (AC nº 0006168-75.2011.8.26.0602, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6ª C. Direito Público, j. 19.12.11). No
mais, considerando que as características do veículo adquirido atendem às necessidades de transporte da impetrante, levando
em consideração a sua enfermidade, defiro o pedido de liminar, determinando ao impetrado que conceda à impetrante a isenção
da cobrança do IPVA, como requerido na inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 ( cinco mil reais).
Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos
documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (art. 7º, I, da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009).
Intime-se a Fazenda Pública do Estado, na pessoa de seu Procurador, dando-lhe ciência do feito, enviando-lhe cópia da petição
inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009). Após, ao
MP. Intime-se. Piracicaba, 11 de janeiro de 2016. Wander Pereira Rossette Júnior Juiz de Direito - ADV: NIVALDO DOMINGOS
CAMPACI (OAB 94264/SP).
Processo 1000026-30.2016.8.26.0451 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
- Maria Antonia Pereira Cerezer - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - - CHEFE DO POSTO FISCAL ESTADUAL
DE PIRACICABA - Ordem nº 2016/000002 - Intimação ao autor para recolher nos autos duas diligência ao Oficial de Justiça, no
valor de R$ 70,65 cada diligência, para notificar a autoridade impetrada e cientificar pessoa de direito público (art. 222 e 224 do
CPC e art. 7º, I e II da Lei 12016 de 07/08/09). - ADV: NIVALDO DOMINGOS CAMPACI (OAB 94264/SP).
Processo 1000058-35.2016.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital - Istadeu Nogueira Mendes PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - Ordem nº 2016/000007 Vistos. Venha para os autos a cópia do edital do concurso,
bem como deverá o autor informar se declarou ou não na ficha de inscrição do certame o fato criminoso mencionado no Boletim
de Ocorrência. Prazo para emenda da inicial: 10 dias. Pena de indeferimento. Intime-se. Piracicaba, 08 de janeiro de 2016.
Wander Pereira Rossette Júnior Juiz de Direito - ADV: MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA (OAB 160753/SP).
Processo 1013115-57.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Conceição Aparecida
Pedroso de Moraes - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Ofício de fls. 101/102: ciência às partes. - ADV: ARTHUR DA MOTTA TRIGUEIROS NETO (OAB 237457/SP), PAULO ROBERTO
DA SILVA LEITAO (OAB 39631/SP).
Processo 1017573-20.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Flavio Alexandre Correa
Moreno - Diretor da Divisão Regional de Saúde- Drs X - - Secretario de Saude de Piracicaba - Ordem nº 2015/003286 Vistos.
Defiro os benefícios da assistência judiciária. Ante a informação de fls. 31, o impetrante deverá regularizar sua representação
processual, trazendo aos autos procuração pública outorgando poderes à sua representante legal. Tal medida se justifica pelo
acautelamento dos interesses do analfabeto, uma vez que, lavrado por tabelião de notas dotado de fé pública, poderá constatarse que o outorgante tem conhecimento e deseja conceder os poderes de representação à pessoa outorgada. Desta feita,
concedo ao impetrante novo prazo de 10 (dez) dias para que regularize sua representação processual, nos termos acima
declinados, sob pena de indeferimento. Intime-se. Piracicaba, 11 de janeiro de 2016. Wander Pereira Rossette Júnior Juiz de
Direito - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP).
Processo 1020764-73.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Paulo Roberto Ruffini - Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo Detran (7ª Ciretran) e outro - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - Ordem nº 2015/000 - Intimação ao Impetrante para recolher nos autos duas diligências do Oficial de Justiça, no
valor de R$ 63,75 cada diligência para notificar o Impetrado e cientificar a Fazenda do Estado, pessoa de direito público (art.
222 e 224 do CPC e art. 7º, I e II, da Lei 12016 de 07/08/09). - ADV: JOSE RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/
SP).
Processo 1021941-72.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
- Meta Telecom Gestora de Dados Ltda Me - Diego Rafael Rodrigues Martins e outros - Ordem nº 2015/005653 Vistos. A
requerente não trouxe aos autos documentos que comprovassem a alienação do veículo ao réu Diego e a comunicação da
venda ao órgão de trânsito. Desse modo, não é possível aferir, nesta fase sumária, a prova inequívoca do direito invocado,
sendo, portanto, necessária a dilação probatória, Anoto que, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a requerente
deverá efetuar o depósito integral do débito, nos termos da Súmula n. 112 do STJ e do artigo 151, II, do CTN. Citem-se Intimese. Piracicaba, 11 de janeiro de 2016. Wander Pereira Rossette Júnior Juiz de Direito - ADV: JOSÉ FLÁVIO ROCHA CORRÊA
(OAB 159256/SP).
Processo 1022030-95.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - DIREITO TRIBUTÁRIO - Maria Cristina Longati Volpato
- CHEFE DO POSTO FISCAL DE PIRACICABA - Ordem nº 2015/005711 Vistos. Recolham-se as custas processuais no prazo
de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Piracicaba, 08 de janeiro de 2016. Wander Pereira Rossette
Júnior Juiz de Direito - ADV: LEONE MENDES DA SILVA (OAB 322475/SP), ANTONIO DE JESUS VOLPATO (OAB 317484/
SP).

Petições Retidas
JUIZ DE DIREITO WANDER PEREIRA ROSSETTE JUNIOR
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Petições retidas no Serviço Administrativo de Protocolo de Petições da Comarca de Piracicaba - SP, Rua Bernardino de
Campos - 55, Sala 18, aguardando providências da parte ou de seus patronos de acordo com o provimento XLIV de 31 de
outubro de 1969, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.
Protocolo FPAA.15.00108455-9 de 17/12/2015 da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga
Processo: 4002753-74.2013.8.26.0269
Partes: Rita de Cássia Silva
Motivo da devolução: processo digital Resolução 551/2011
Adv. Dr. Marcia Maria Corte Dragone OAB/SP 120.610
Protocolo FPAA.15.00105147-7 de 07/12/2015 da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Processo: 1013509-98.2014.8.26.0451
Partes: Kaynan Ferraz de Souza e Outra
Motivo da devolução: processo digital Resolução 551/2011
Adv. Dra. Maria Inês Baltieri da Silva OAB/SP 72.022
Protocolo FPAA.15.00109099-6 de 18/12/2015 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
Processo: 1004972-16.2014.8.26.0451
Partes: Sergio Aparecido Soares da Silva e Outro
Motivo da devolução: processo digital Resolução 551/2011
Adv. Dr. Cleber Niza OAB/SP 262.224
Protocolo FPAA.15.00108766-9 de 17/12/2015 da 1ª Vara da Família e das Sucessoões da Comarca de Piracicaba
Processo: 1005385-92.2015.8.26.0451
Partes: Silvana Guimarães Lisboa Ferreira
Motivo da devolução: processo digital Resolução 551/2011
Adv. Dra. Natalia Barreiros OAB/SP 351.264

PIRAJU
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRAJU EM 11/01/2016
PROCESSO :1002064-46.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO
ADVOGADO : 111646/SP - Persia Maria Bughi Freitas
EXECTDO
: Rogerio Schmidt Silveira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002065-31.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO
ADVOGADO : 111646/SP - Persia Maria Bughi Freitas
EXECTDO
: Cicero Santos da Silva Filho
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002069-68.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Miguel de Moura Abdalla
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002071-38.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Paulo César da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000051-40.2016.8.26.0452
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: CONSÓRCIO NACIONAL PROESTE DIVELPA LTDA
ADVOGADO : 33336/SP - Antonio Carlos Nelli Duarte
REQDA
: Maria Carolina dos Santos Brandino
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :1002027-19.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Mario Julio Micarelli
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002228-11.2015.8.26.0452
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Fatima Aparecida de Oliveira Berci da Silva
ADVOGADO : 251980/SP - Rodrigo Lopes Louzada
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002230-78.2015.8.26.0452
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Ivone Ponqueli Conti
ADVOGADO : 251980/SP - Rodrigo Lopes Louzada
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002215-12.2015.8.26.0452
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Leonice Constantino da Silva Ribeiro
ADVOGADO : 301706/SP - Michele Aparecida Prado Moreira
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002231-63.2015.8.26.0452
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Jair Trova
ADVOGADO : 251980/SP - Rodrigo Lopes Louzada
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002234-18.2015.8.26.0452
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: João Antonio da Silva Pinto
ADVOGADO : 251980/SP - Rodrigo Lopes Louzada
EXECTDO
: Banco do Brasil S/A
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002236-85.2015.8.26.0452
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: Glória Encarnação Domingues Medalla
ADVOGADO : 342430/SP - Oswaldo Tadeu Fernandes Monteiro
REQDO
: José Domingues
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002237-70.2015.8.26.0452
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Neide Maria Oscar Storti
ADVOGADO : 276329/SP - Marcia Cristina dos Santos
REQDO
: INSS
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002240-25.2015.8.26.0452
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Márcia Martins de Souza Chagas
ADVOGADO : 153582/SP - Lourenço Munhoz Filho
REQDO
: MUNICÍPIO DE PIRAJU
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000022-07.2016.8.26.0452
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000047-20.2016.8.26.0452
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : FABIO FABRIZZI
RECLAMADO : KELSON GODOY
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1002072-23.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Rogério Minozzi Correa
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002074-90.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Roberto Zanella
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002075-75.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Roberto Zanella
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002076-60.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Roberto Pascoal Corona
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002077-45.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Richardson Louzada Filho
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002078-30.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Ricardo Zucchi Beneli
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002080-97.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Reinaldo de Souza Barcala
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002109-50.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: Juarez Aparecido Jacob
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002113-87.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDA
: Kelly Cristina Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002114-72.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Roberto Garramone
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE

:1002124-19.2015.8.26.0452
:EXECUÇÃO FISCAL
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
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ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Osmar Rocha
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002125-04.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Moreira de Amorim
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002126-86.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Luiz Leal de Oliveira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002127-71.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Luiz Leal de Oliveira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002128-56.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Calegari
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002130-26.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Aparecido Venturelli
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1002131-11.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Aparecido Nunes Geraldo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1002132-93.2015.8.26.0452
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ADVOGADO : 125545/SP - Marineide Tossi Borges
EXECTDO
: José Aparecido Florindo
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000053-27.2016.8.26.0452
CLASSE
:PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR
REQTE
: M.P.E.S.P.
REQDA
: G.L.F.G.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000079-08.2016.8.26.0452
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: O.C.L.C.
ADVOGADO : 140391/SP - Wilma Carvalho de Oliveira
REQDO
: D.C.
VARA:1ª VARA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRAJU EM 11/01/2016
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PROCESSO :0000037-73.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 301/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.A.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000038-58.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 299/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.V.I.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000040-28.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 303/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000042-95.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 327/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000044-65.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 320/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000045-50.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 305/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.G.C.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000046-35.2016.8.26.0452
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 024/2016 - Piraju
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.T.J.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000027-39.2016.8.26.0578
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 19/2016 - Piraju
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.A.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000048-05.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 309/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : P.R.O.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000051-57.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 338/2015 - Piraju
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.L.J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000052-42.2016.8.26.0452
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 053/2015 - Sarutaia
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AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.A.
VARA:1ª VARA

PIRASSUNUNGA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DONEK HILSENRATH GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIEL MONTEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
Lauda 16/12
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000269-75.2013.8.26.0457 (processo principal 0005144-25.2012.8.26) (045.72.0130.000269/95) - Impugnação de
Crédito - Sergio Bryan Correa - Agricola Baldin S A e outros - Nilcimar Aparecida de Godoy Marrocos Leite - NOTA DE CARTÓRIO
- Sobre os esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito às fls. 505/507, manifestem-se os impugnantes, as impugnadas e a
administradora judicial no prazo sucessivo de 10 dias. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), JEFFERSON
SIDNEY JORDAO (OAB 86250/SP), CARLOS ALBERTO ANTONIETO (OAB 98787/SP), RICARDO MACHADO PAGIANOTTO
(OAB 306346/SP), MARIA DE MELO FRANCO (OAB 153817/SP), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO (OAB 174894/
SP), CARLA SAAB RODRIGUES MURAKAMI (OAB 225612/SP), BRUNA RAQUEL RIBEIRO PANCHORRA (OAB 227782/SP)
Processo 0000282-79.2010.8.26.0457 (457.01.2010.000282) - Inventário - Inventário e Partilha - Sandra Cristina Martins
de Oliveira - Fesp - Processo 55/2010 Fls.336: atenda-se. No mais, diante da concordância do Representante do Ministério
Público, expeça-se alvará autorizando o herdeiro Yuri Martins de Oliveira, representado pela tutora e inventariante Silvia Regina
Martins de Oliveira, a alienar o quinhão a que tem direito no imóvel descrito às fls.260/261, por valor não inferir a R$ 5.000,00,
cabendo-lhe comprovar, no prazo de 60 dais após a conclusão do negócio, o depósito em conta judicial do produto auferido
com a venda. Int. e c. ao MP. Pirassununga, 20 de novembro de 2015. - ADV: MARCOS NARCHE LOUZADA (OAB 130467/SP),
MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP), GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN (OAB 196019/SP), IVANO
VIGNARDI (OAB 56320/SP), ANDERSON BONELLI DE SOUZA (OAB 272591/SP)
Processo 0000409-75.2014.8.26.0457 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto - Elaine Cristina
Bertoli - Ano/nº de ordem 2014/000112 Em termos de prosseguimento, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: CLAUDIA
CRISTIANE ALVES TREVIZAN (OAB 176647/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)
Processo 0000436-58.2014.8.26.0457 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
S/A - Proc. 120/14 Vistos. Fls. 132/133: defiro, procedendo-se ao desbloqueio do veículo, com urgência. Cumpra-se, no mais, o
determinado na sentença de fls. 128/129. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 0000489-05.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Anulação - E.M.N.J. - J.S.N. - NOTA DE CARTÓRIO Sobre o laudo pericial de fls. 65/73, manifestem-se as partes. - ADV: ISA SANDRA DANTAS (OAB 131329/SP), ANA RITA
BUENO GONÇALVES (OAB 264399/SP)
Processo 0000776-02.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Duplicata - Auto Sueco São Paulo - Concessionária de
Veículos Ltda - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C.,
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em
05 dias, decorrido prazo, sem efetuar o pagamento do débito. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER
MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 0000783-28.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000783) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Rodinei Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ano/nº de ordem 2013/000115 Homologo o
cálculo apresentado às fls. 269/275 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se ofício requisitório, aguardandose o pagamento pelo prazo de 120 dias. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP),
ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)
Processo 0000888-05.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000888) - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.A.S. - NOTA DE CARTÓRIO
- Mandado de averbação disponível para impressão junto ao sistema SAJ. - ADV: ROGER TEDESCO DA COSTA (OAB 188296/
SP), LAURO FRANCHOZA (OAB 278099/SP)
Processo 0001584-70.2015.8.26.0457 - Inventário - Inventário e Partilha - EDUARDO HENRIQUE FRANCESCHINI - Processo
397/2015 Expeça-se alvará autorizando o inventariante a transferir os direitos decorrentes do contrato de financiamento ou,
se já tiver sido liquidado, o veículo descrito às fls.08 No mais, intime-se novamente o inventariante a cumprir o determinado
na Portaria CAT nº 15, de 6.02.2003, no prazo de 60 dias. Int. Pirassununga, 25 de novembro de 2015. - ADV: RODRIGO
FRANCESCHINI LEITE (OAB 262750/SP)
Processo 0001634-96.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - BENEDITA FATIMA
PALHARES ROSSETTO e outro - IZETE PALHARES VENEROSO - - MILTON SERGIO PALHARES DOS SANTOS - - MARLI
REJANE DOS SANTOS ANVERSA - - Magali Maria dos Santos e outros - Ano/nº de ordem 2015/000414 Forme-se o segundo
volume dos autos. No mais, visando à localização do correquerido Edson Roberto Sundfeld, consultem-se os sistemas Bacenjud
e Infojud, cabendo aos requerentes o recolhimento das respectivas taxas. Int. - ADV: GUSTAVO MASSARI (OAB 186335/SP),
CLOVES HUBER (OAB 41106/SP), RONNY PETRICK DE CAMPOS (OAB 275229/SP), BEATRIZ HUBER (OAB 334468/SP),
ARLINDO PEIXOTO GOMES RODRIGUES (OAB 126273/SP)
Processo 0001801-16.2015.8.26.0457 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J.N.O. - V.L.O. Diante do exposto, declaro a inexigibilidade do crédito reclamado pela exequente e, com fundamento no artigo 618, I, do Código
de Processo Civil, julgo extinta a execução. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, verbas essas exigíveis, no entanto, na forma do
artigo 12 da Lei 1060/50 por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. - ADV: REGINALDO VALENTINO BLASBERG DA
SILVA (OAB 261440/SP), JOAO NEGRIZOLLI NETO (OAB 334578/SP)
Processo 0002077-47.2015.8.26.0457 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - Y.I.C.S. - Ano/nº de
ordem 2015/000532 Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, aguardando-se pelo prazo de 30 dias. Decorrido em
silêncio, intime-se pessoalmente o exequente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.
Int. - ADV: JAIME DE CARVALHO NEVES (OAB 104138/SP)
Processo 0002234-54.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - ALESSANDRO PEREIRA - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Ano/nº de ordem 2014/000554 Homologo o cálculo apresentado às fls. 96/101 para que
produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se ofício requisitório, aguardando-se o pagamento pelo prazo de 120 dias. Int.
- ADV: MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/
SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0002296-60.2015.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - FABIO EDUARDO
VASCONI - BANCO DO BRASIL S.A - Em suma, nenhum reparo comporta a pretensão creditícia do impugnado, razão pela
qual rejeito a presente impugnação e, diante do depósito noticiado a fls. 41, julgo extinta a execução com fundamento no artigo
794, I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno o banco ao pagamento das custas e de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da dívida. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento
em favor do impugnado. P.R.I.C. Pirassununga, 30 de novembro de 2015. DONEK HILSENRATH GARCIA JUIZ DE DIREITO ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES (OAB 129558/SP), ANDRÉ
DE ARAUJO GOES (OAB 221146/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 0002409-48.2014.8.26.0457 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- G.F.N. - Mandado - Retificação - Assento - Modelo Genérico NOTA DE CARTÓRIO - Mandado de retificação disponível para
impressão junto ao sistema SAJ. - ADV: JORGE ELISIO CARDOSO NEVES (OAB 26259/BA)
Processo 0002637-86.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ZILDA NUNES DA SILVA
RODRIGUES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Diante do exposto, julgo improcedente a ação e declaro
extinto o processo com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a
autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, verbas essas exigíveis,
no entanto, na forma do artigo 12 da Lei nº 1060/50 por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I.C. - ADV:
WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP),
CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)
Processo 0002739-11.2015.8.26.0457 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia
S/A - Ano/nº de ordem 2015/000715 Intime-se pessoalmente a requerida para comprovar o recolhimento das custas processuais,
aguardando-se em cartório pelo prazo de 60 dias. Decorrido o prazo assinalado sem que haja o devido recolhimento, expeça-se
certidão para inscrição na dívida ativa e arquivem-se os autos com as cautelas legais. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE
(OAB 155574/SP)
Processo 0002978-20.2012.8.26.0457 (457.01.2012.002978) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Ivete de Oliveira - Carlos Henrique Vieira e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao
autor para: (x ) manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada da Carta Precatória com a finalidade de penhora/avaliação
e intimação, em bens do devedor Carlso Henrique Vieira. - ADV: RONNY PETRICK DE CAMPOS (OAB 275229/SP), CARLOS
HENRIQUE VIEIRA (OAB 106377/MG)
Processo 0003728-51.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Marilda Ines
Berreta Martins - Ano/nº de ordem 2014/000904 Intime(m)-se o(a)(s) devedor(es), na pessoa de seu(sua) Advogado(a), para o
pagamento da diferença apontada a fls. 94-verso, advertindo-o(s) de que, caso não o efetue(m) no prazo de 15 (quinze) dias,
o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e, a requerimento do(a)(s) credor(es) e observado
o disposto no art. 614, II, do Código de Processo Civil, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 475-J).
Caso não esteja(m) representado(s) nos autos, intime(m)-se pessoalmente o(a)(s) devedor(es). Decorrido o prazo sem notícia
do pagamento do débito, dê-se vista dos autos ao(s) exequente(s) para requerer o que de direito. Se requerido, expeça-se
mandado de penhora e avaliação. Realizadas a penhora e a avaliação, intime(m)-se o(a)s executado(a)(s), na pessoa de seu
advogado (CPC, arts. 236 e 237, ou na falta deste, o seu(sua) representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo
correio), para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (CPC, art. 475-J, parágrafo 1º). Int. - ADV: FELIPE GRADIM
PIMENTA (OAB 308606/SP), GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA
(OAB 226496/SP)
Processo 0003953-42.2012.8.26.0457 (457.01.2012.003953) - Monitória - Cheque - Alisson Guedes de Oliveira Me - Proc.
702/12 Vistos. Considerando que o requerido é revel e encontra-se representado nos autos por curador especial, desnecessária
se afigura sua prévia intimação para o pagamento da dívida, como aliás já deixou assentado, ao tratar do assunto em caso
análogo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO
PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO. RÉU REVEL, CITADO FICTAMENTE. INTIMAÇÃO PARA A FLUÊNCIA
DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 475-J DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que o
prazo estabelecido no art. 475-J do CPC flui a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação de intimação do devedor
na pessoa de seu advogado. A Corte afirmou que não há no CPC regra que determine a intimação pessoal do executado para
o cumprimento da sentença, devendo, portanto, incidir a regra geral no sentido de que o devedor deve ser intimado na pessoa
dos seus advogados por meio do Diário da Justiça (arts. 234 e 238 do CPC). 2. A particularidade presente na hipótese dos
autos, consistente no fato de o executado ter sido citado fictamente, sendo decretada a revelia e nomeado curador especial. 3.
Como na citação ficta não existe comunicação entre o réu e o curador especial, sobrevindo posteriormente o trânsito em julgado
da sentença condenatória ao pagamento de quantia, não há como aplicar o entendimento de que prazo para o cumprimento
voluntário da sentença flui a partir da intimação do devedor por intermédio de seu advogado. 4. Por outro lado, entender que a
fluência do prazo previsto no art. 475-J do CPC dependerá de intimação dirigida pessoalmente ao réu - exigência não prevista
pelo CPC - fere o novo modelo de execução de título executivo judicial instituído pela Lei 11.232/05. Isso porque a intimação
pessoal traria os mesmo entraves que à citação na ação de execução trazia à efetividade da tutela jurisdicional executiva. 5. O
Defensor Público, ao representar a parte citada fictamente, não atua como advogado do réu - papel esse que exerce na prestação
da assistência jurídica integral e gratuita aos economicamente necessitados, nos termos do art. 134, § 1º da CF - mas apenas
exerce o dever funcional de garantir o desenvolvimento de um processo équo, apesar da revelia do réu e de sua citação ficta.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Portanto, não pode ser atribuído ao Defensor Público - que atua como curador especial - o encargo de comunicar a condenação
ao réu, pois não é advogado da parte. 6. O devedor citado por edital, contra quem se inicie o cumprimento de sentença, não
está impedido de exercer o direito de defesa durante a fase executiva, pois o ordenamento jurídico coloca a sua disposição
instrumentos para que ele possa se contrapor aos atos expropriatórios. 7. Na hipótese de o executado ser representado por
curador especial em virtude de citação ficta, não há necessidade de intimação para a fluência do prazo estabelecido no art.
475-J do CPC. 8. Negado provimento ao recurso especial.” (REsp 1189608/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 21/03/2012, grifei). Assim, já tendo decorrido mais de quinze dias do trânsito em julgado
da sentença sem que houvesse o pagamento espontâneo do débito, proceda-se desde logo à penhora on line através do
sistema Bacenjud. Sem prejuízo, expeça-se certidão de honorários em favor da curadora especial. Int. (NOTA DE CARTÓRIO Providenciar o recolhimento da taxa para pesquisa Bacenjud) - ADV: RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY (OAB 75958/SP),
GRAZIELA MARIA CLAUDINO (OAB 245204/SP)
Processo 0004024-44.2012.8.26.0457 (457.01.2012.004024) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Herdeiros de Jose
Gazitto e outros - Pedro Verona e outros - NOTA DE CARTÓRIO - Retirar Carta de Sentença - ADV: AMANDA MARIA DELA
ROZA (OAB 145852/SP), ATILA PORTO SINOTTI (OAB 146554/SP), JOSE PEDRO SINOTTI (OAB 79223/SP)
Processo 0004080-72.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - LETICIA GABRIELI FERREIRA
DOS SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Ano/nº de ordem 2015/001019 Esclareçam as partes
se desejam produzir outras provas, justificando necessidade e pertinência. Int. - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB
201094/SP), MARCEL ALVES GALANTE (OAB 331483/SP)
Processo 0004222-47.2013.8.26.0457 (045.72.0130.004222) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária - Fundo de Investimento em direitos creditorios não padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Ano/nº de ordem
2013/000417 Diante da cessão de crédito noticiada, retifiquem-se a distribuição, autuação e fichários para que figure no polo
ativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira em substituição à BV Financeira
SA Crédito, Financiamento e Investimento. No mais, em termos de prosseguimento manifeste-se o requerente. Int. - ADV:
GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)
Processo 0004312-21.2014.8.26.0457 - Monitória - Cheque - ORLANDO TUCKMANTEL & CIA LTDA - ALMIR ROGERIO
ARCHETTI - Ano/nº de ordem 2014/001067 Esclareçam as partes se desejam produzir outras provas, justificando necessidade
e pertinência, e se têm interesse na designação de audiência visando eventual conciliação. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE
PINHO BERTOLINO (OAB 317053/SP), DIRCEU APARECIDO CARAMORE (OAB 119453/SP), ATILA PORTO SINOTTI (OAB
146554/SP)
Processo 0004535-71.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AUTO POSTO REAL DE LEME LTDA Ano/nº de ordem 2014/001127 Fls. 86/87: expeça-se certidão nos termos do artigo 615-A do Código de Processo Civil. No mais,
indefiro a citação pelo correio porquanto incabível na hipótese, em conformidade com o disposto pelo artigo 222, ¨d¨, do Código
de Processo Civil. Intime-se o exequente a comprovar, no prazo de dez dias, o recolhimento das despesas de diligência do
Oficial de Justiça. Int. (NOTA DE CARTÓRIO - Retirar Certidão) - ADV: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI (OAB 341073/SP)
Processo 0004592-55.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ESPAÇO LUXO COLÇÕES LTDA
ME - Ano/nº de ordem 2015/001154 Esclareçam as partes se desejam produzir outras provas, justificando necessidade e
pertinência, e se têm interesse na designação de audiência visando eventual conciliação. Int. - ADV: ADEMAR MARQUES
JUNIOR (OAB 181690/SP)
Processo 0004784-22.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/
empregador) - BEATRIZ MINATEL SOSSAI - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - NOTA DE CARTÓRIO Recebo as apelações de fls. 348/358 (do requerido) e fls. 361/373 (da requerente) em seus regulares efeitos. Intimem-se para
apresentação das contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3 Região, com as
homenagens de costume. Int. - ADV: GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 197086/SP), CARLOS HENRIQUE
MORCELLI (OAB 172175/SP), LEANDRO DANIEL PERLIN ROSA (OAB 282633/SP)
Processo 0004936-36.2015.8.26.0457 (apensado ao processo 0006581-38.2011.8.26) (processo principal 000658138.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Ana Paula Bernardo - Banco Santander S A - Ano/nº de ordem 2011/001207
Esclareça o executado, no prazo de 10 dias, se o depósito efetuado (vide fls. 13) refere-se aos honorários sucumbenciais. Int.
- ADV: MÉRCIA MELYSSA KOTO CINOTTI (OAB 181635/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
Processo 0005595-36.2001.8.26.0457 (457.01.2001.005595) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de
Crédito - Oscar Landgraf Junior - Antonio Carlos Bueno Barbosa - NOTA DE CARTÓRIO - FICA DESIGNADA A HASTA PÚBLICA
NOS SEGUINTES TERMOS: De acordo com o Provimento do CSM 1625/09, ficam designados, para realização de alienação
por meio eletrônico, as seguintes datas: A 1. praça terá início do dia 07/03/2016 às 14hs. Não havendo lance igual ou superior
à importância da avaliação nos 3 dias subsequentes ao início da 1. praça, seguir-se-á sem interrupção a 2. praça, iniciandose no dia 10/03/2016 às 14hs e se encerrará no dia 30/03/2016 às 14hs, onde se fará a venda pelo maior lanço oferecido,
independente da avaliação, excluído o preço vil, leilões a cardo do leiloeiro Sr. Euclides Maraschi Jr, inscrito na Jucesp sob o n.
819. Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: ( x ) RETIRAR EDITAL DE LEILÃO
QUE SE ENCONTRA DISPONIVEL NO SISTEMA PARA PUBLICAÇÃO APENAS NA IMPRENSA LOCAL, COMPROVANDO
SUA PUBLICAÇÃO, BEM COMO FORNECER O NOVO ENDEREÇO DE JOÃO BATISTA BUENO BARBOSA, RECOLHENDO A
CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$70,65, ou taxa para intimação postal caso o novo endereço não seja
nesta comarca, PARA INTIMAÇÃO DO MESMO TENDO EM VISTA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE
O MESMO NÃO MAIS RESIDE NO ENDEREÇO DA RUA JOAQUIM P.ARAUJO, 1763. - ADV: LAZARO ALFREDO CANDIDO
(OAB 89904/SP), JABSON LUIZ AYRES (OAB 153293/SP)
Processo 0005700-56.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - RAFAEL GUERRA
FRANCHI - BANCO DO BRASIL S A - Ano/nº de ordem 2014/001409 Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de
Direito Privado. Int. - ADV: GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP),
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FELIPE
GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)
Processo 0005819-85.2012.8.26.0457 (457.01.2012.005819) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.M.F. e outro - Diante
do exposto, julgo procedente a presente ação para, confirmando a antecipação da tutela, conceder aos requerentes Mauro
Machado Finamor e Andreina Mendes Finamor a guarda definitiva do menor Pedro Rood Fernandes, extinguido o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Por não ter havido resistência ao pedido,
deixo de condenar os requeridos ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, expeça-se
o competente termo de guarda e arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.R.I.C. - ADV: LAERCIO JESUS LEITE (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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53183/SP)
Processo 0005921-10.2012.8.26.0457 (457.01.2012.005921) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Pedro Jose Ponciano
e outro - Fazenda do Estado de Sp e outros - Mandado - Usucapião - Registro - Justiça Gratuita NOTA DE CARTÓRIO MANDADO DE REGISTRO DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO JUNTO AO SISTEMA SAJ. - ADV: MARCOS NARCHE LOUZADA
(OAB 130467/SP), MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP), ERICA REGINA PIANCA (OAB 206780/SP), RITA DE
CÁSSIA SIQUEIRA GUIMARÃES (OAB 182289/SP)
Processo 0006102-40.2014.8.26.0457 - Monitória - Cheque - supermercados jau serve ltda - Processo nº 1510/14
Desnecessária a suspensão do feito, já que a homologação do acordo por sentença ensejará a constituição de título executivo
judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do Código de
Processo Civil. Aguarde-se em cartório, pois, pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo. P.R.I.C. - ADV: JOSÉ ALFREDO
ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)
Processo 0006144-60.2012.8.26.0457 (457.01.2012.006144) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Geralda Pereira - Municipio
de Pirassununga e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º
do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestarse, em 05 dias, sobre a certidão de fls.146. - ADV: MARCOS NARCHE LOUZADA (OAB 130467/SP), MARIA CECILIA CLARO
SILVA (OAB 170526/SP), RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA GUIMARÃES (OAB 182289/SP), ERICA REGINA PIANCA (OAB 206780/
SP)
Processo 0006186-41.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - G.P.S. - M.A.S. - Proc.
1535/14 Vistos. Sobre o contido às fls. 64/68, manifeste-se a requerida no prazo de 15 dias. Int. - ADV: MAURICIO SINOTTI
JORDAO (OAB 153196/SP), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (OAB 215255/SP), NILTON TOMAS BARBOSA
(OAB 90717/SP)
Processo 0006872-04.2012.8.26.0457 (457.01.2012.006872) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Nair Galene
Devitto - Fazenda do Estado de São Paulo - (Processo 1189/2012) Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007.
Vistas dos autos ao autor para: (X) que proceda a devolução do Formal de Partilha, visando seu respetivo aditamento.
Pirassununga, 24 de novembro de 2015. Eu, (Cláudio Roberto Alves - escrevente técnico judiciário - matr. 806188) - ADV:
MARCOS NARCHE LOUZADA (OAB 130467/SP), MEROVEU FRANCISCO CINOTTI (OAB 59675/SP), MÉRCIA MELYSSA
KOTO CINOTTI (OAB 181635/SP)
Processo 0007129-58.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - LENILDA PINTO DOS SANTOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - NOTA DE CARTÓRIO - Fls. 82 - Ciência ofício do INSS; Em termos de
prosseguimento, manifeste-se a autora. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), HELIO DE CARVALHO NETO
(OAB 324287/SP)
Processo 0007339-12.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - VERA LUCIA VIEIRA GONÇALVES
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - NOTA DE CARTÓRIO - Fls. 102 - Ciência ofício do INSS; Em termos
de prosseguimento, manifeste-se a autora. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), IVANO VIGNARDI (OAB
56320/SP)
Processo 0007472-54.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - CLAUDIA NIZOLA DOS
REIS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - NOTA DE CARTÓRIO - Fls. 99 - Ciência ofício do INSS; Em termos de
prosseguimento, manifeste-se a autora. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS
VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)
Processo 0007636-53.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007636) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ano/nº de ordem 2013/000679 Diante de sua discordância com os cálculos apresentados
às fls. 161/165, visando dar início à fase de execução deverá a requerente juntar aos autos memória atualizada e discriminada
do débito a fim de que a Autarquia possa ser citada nos termos do artigo 730 do CPC. Int. - ADV: SIBELE LEMOS DE MORAES
(OAB 240894/SP), VIVIAN ROZI MAGRO (OAB 219249/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)
Processo 0007976-60.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELAINE CRISTINA BATISTA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - NOTA DE CARTÓRIO - Fls. 80 - Ciência ofício do INSS; Em termos
de prosseguimento, manifeste-se a autora. - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), MARCOS VINÍCIUS
FERNANDES (OAB 226186/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)
Processo 0008019-94.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - COMERCIAL BIGÇUCAR
LTDA ME - BALDIN BIOENERGIA S A - Ano/nº de ordem 2014/001977 Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de
Direito Privado. Int. - ADV: ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), SAMUEL BAETA PÓPOLI (OAB 209383/SP), RONY
CARLOS ESPOSTO POLIZELLO (OAB 257744/SP)
Processo 0008172-64.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008172) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - N.G.S.C. - D.B.C. - Ano/nº de ordem 2013/000757 Fls. 146/156: a pretensão haverá de ser deduzida pela via própria
uma vez que a presente execução já foi julgada extinta por sentença transitada em julgado. Int. - ADV: SEBASTIAO CARLOS
DE CAMPOS (OAB 34523/SP), SIDNEY SEBASTIAO LANDGRAF (OAB 74255/SP), LUIZ GONZAGA ASSEF (OAB 64364/SP),
POLYANA LIMA GUINTHER (OAB 288844/SP)
Processo 0008353-31.2014.8.26.0457 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S/A - ALECSANDRO PINHEIRO LOPES - NOTA DE CARTÓRIO - Sobre o mandado devolvido sem cumprimento,
manifeste-se o autor. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS
SANTOS (OAB 190813/SP)
Processo 0008596-77.2011.8.26.0457 (457.01.2011.008596) - Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio Obrigações - Moacyr Francisco do Nascimento - Banco Bmg Sa e outro - Bv Financeira Sa - Processo 1410/11 Vistos. Atenda-se
ao quanto requerido a fls. 342, item “3”, e encaminhe-se ao administrador judicial, via e-mail, a relação dos bens declarados pela
insolvente à Receita Federal, anotando-se que os depósitos efetuados nos autos já foram unificados, conforme informado pelo
Banco do Brasil às fls.332. No mais, inclua-se no sistema informatizado o nome da procuradora indicada a fls. 328, observandose que o pagamento aos credores somente haverá de ser realizado após a elaboração da conta de liquidação pelo administrador
judicial. Int. e c. ao MP. Pirassununga, 10 de novembro de 2015. - ADV: MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ (OAB 69061/SP),
PAULO BARDELLA CAPARELLI (OAB 216411/SP), RODRIGO DE BARROS (OAB 222057/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM
DOS REIS (OAB 23134/SP), LAERCIO JESUS LEITE (OAB 53183/SP), MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS
(OAB 198088/SP)
Processo 0008613-79.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008613) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Banco Bradesco S A - Leandro Batistela e outro - Ano/nº de ordem 2012/001484 Certifique a serventia se todos os endereços
constantes da pesquisa de fls. 66/68 foram diligenciados. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE
OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), ADELAIDE BENITES FRANCO (OAB
2812/MS)
Processo 0008613-79.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008613) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
- Banco Bradesco S A - Leandro Batistela e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 457.2015/017506-4 dirigi-me ao endereço fornecido, onde constatei se tratar
de um prédio de apartamentos, sendo informado na portaria que o requerido ali residiu há mais de dois anos, sendo que não
souberam me informar seu atual endereço, informando ainda que há varias correspondências no local esperando a retirada.
- ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP),
ADELAIDE BENITES FRANCO (OAB 2812/MS)
Processo 0009047-97.2014.8.26.0457 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA CRISTINA LOURENÇO
STRABELLI BUENO - NOTA DE CARTÓRIO - Decorrido o prazo do sobrestamento do feito (fls. 37), manifeste-se o inventariante.
- ADV: RONNY PETRICK DE CAMPOS (OAB 275229/SP)
Processo 0009098-16.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009098) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Jovenil Candido da Silva - L C Finesi e Cia Ltda - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao
autor para: (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido
o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do
processo (art. 267, III e § 1º do CPC).(MANIFESTAR SOBRE A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA (REFORÇO DA PENHORA
EM BENS DO EXECUTADO LC FINESI E CIA LTDA). - ADV: EDIMAR DE SOUZA (OAB 170438/SP), EDUARDO BASSINELLO
(OAB 248093/SP), ERIC WILLIAM DE LIMA (OAB 99467/SP), LILIANE LUZIA PINTO (OAB 269529/SP)
Processo 0009151-89.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - JOSEPHINA
SINOTTI BALDIN - BANCO DO BRASIL S A - Ano/nº de ordem 2014/002235 Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça,
Seção de Direito Privado. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), GIOVANA CRISTINA DOS
SANTOS (OAB 217751/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), EDUARDO HENRIQUE DE ANDRADE
CALDEIRA (OAB 245999/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)
Processo 0009405-62.2014.8.26.0457 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.M. - Ano/nº de ordem 2014/002304
Fls. 69/70: defiro, oficiando-se conforme requerido. Após, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: SIBELE LEMOS DE MORAES
(OAB 240894/SP)
Processo 0009742-56.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009742) - Procedimento Sumário - Romildo Vieira - Ano/nº de ordem
2011/001507 Não conheço do pedido contraposto deduzido na contestação, já que não se trata de procedimento sumário. Nos
termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, designo audiência para o dia 25 de fevereiro de 2016, às 16h15. Intimem-se
para comparecimento, expedindo-se o necessário. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir,
justificando necessidade e pertinência. Int. - ADV: ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 62518/SP)
Processo 0009906-21.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009906) - Procedimento Ordinário - Guarda - G.M.A.P. e outro - A.P.P.
e outro - Ano/nº de ordem 2011/001532 Aguarde-se em cartório eventual manifestação das partes pelo prazo de 30 dias. Nada
mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: JOSE MORAES PEREIRA (OAB 56634/SP),
LUIZ ROQUE DA SILVA MENDES (OAB 109798/SP)
Processo 0010059-59.2008.8.26.0457 (457.01.2008.010059) - Execução de Título Extrajudicial - João Carlos Sundfeld - Jose Roberto Zamarioli Silva - Ano/nº de ordem 2008/001909 Intime-se o exequente para dar andamento ao feito no prazo de
30 dias, sob pena de desconstituição da penhora de fls. 241/242 e remessa dos autos ao arquivo. Int. - ADV: CAIO VINÍCIUS
PERES E SILVA (OAB 214257/SP), WALTER RODRIGUES DA CRUZ (OAB 78815/SP), JOAO HENRIQUE TREVILLATO
SUNDFELD (OAB 147178/SP)
Processo 0010253-20.2012.8.26.0457 (457.01.2012.010253) - Monitória - Duplicata - Dental Estrela Com de Prod
Odontologicos Ltda - Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a
presente ação monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial pelo valor de R$ 7.850,00, a ser devidamente
atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do cálculo de fls. 02/04. Em razão da sucumbência,
condeno a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da dívida.
Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor da curadora especial. P.R.I.C. - ADV: MARCO AURELIO
DE MORI (OAB 28270/SP), MARCO AURELIO DE MORI JUNIOR (OAB 112174/SP), SARAH MORAES DE MORI BUDANO
(OAB 325306/SP), CAROLINA LENTZ FLORIANO (OAB 247313/SP), EVERALDO PERNA (OAB 245814/SP)
Processo 0010982-17.2010.8.26.0457 (457.01.2010.010982) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel Terezinha Bertazi Ferreira - Rosangela Aparecida Miranda da Silva e outro - Proc. 1522/10 Vistos. Embora seja omissa a
certidão de fls. 269, a co-executada Sidneia Pereira Campos foi regularmente intimada das constrições realizadas, tanto assim
que foi nomeada depositária do veículo VW/Gol, placa CZV 2498, inclusive tendo assinado o auto de penhora acostado a fls.
270. Não obstante, visando à avaliação do veículo penhorado, desentranhe-se e restitua-se à oficial de justiça, para integral
cumprimento, o mandado de fls. 266/270, expedindo-se em favor da exequente, desde logo, mandado de levantamento do
valor depositado nos autos. No mais, manifeste-se a exequente com relação à co-executada Rosângela Aparecida Miranda da
Silva, já que se encontra em local incerto e não sabido (vide fls. 267 e 269). Int. (NOTA DE CARTÓRIO - Retirar Guia) - ADV:
HUMBERTO NEGRIZOLLI (OAB 80153/SP), ANDERSON CLAYTON ROSOLEM (OAB 242940/SP), JAZIR NAHUM SFAIR (OAB
125681/SP)
Processo 0013779-92.2012.8.26.0457 (045.72.0120.013779) - Procedimento Ordinário - Posse - Anderson Aparecido Praissler
e outro - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Ano/nº de ordem 2012/001715
Sobre a contestação apresentada, manifestem-se os requerentes. Int. - ADV: ANNA PAULA HABERMANN MACARENCO (OAB
265226/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), MARIA FERNANDA MARRETTO F. DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP),
LAERCIO JESUS LEITE (OAB 53183/SP)
Processo 3000402-66.2013.8.26.0457 - Mandado de Segurança - Anulação de Débito Fiscal - MARTA EVA DAS GRAÇAS
BERCH BALDO ME - Prefeita Municipal de Pirassununga e outro - Ano/nº de ordem 2013/001174 Arquivem-se os autos com
as cautelas de estilo. Int. - ADV: FÁBIO HENRIQUE ZAN (OAB 214302/SP), GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB
197086/SP)
Processo 3002603-31.2013.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Banco Santander (Brasil) S/A - jose
diniz pereira de godoy e outros - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo
162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x )
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o
autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III
e § 1º do CPC). - ADV: MARCEL ALVES GALANTE (OAB 331483/SP), ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), MARCO
AURÉLIO CARPES NETO (OAB 248244/SP), ALETHEA MALACHIAS FERREIRA (OAB 197560/SP), GUILHERME MARTINS
MALUFE (OAB 144345/SP), ANDERSEN JOSÉ TELES PEGO (OAB 332538/SP), ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO. (OAB
95663/SP)

Criminal
3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE CORTE JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ FERNANDO DE ARRUDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000212-92.2015.8.26.0552 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - N.F.M.G. - Vistos.
O réu Nicollas Fernando Macedo Galvani, foi denunciado com incurso nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/06, porque na
data mencionada na denúncia trazia consigo para fim outro que não o consumo pessoal 5,9g de cocaína, supostamente, além
de 20,00 em dinheiro, além do que estava associado para fins de tráfico com os adolescentes A.E.F.P. e M.G.P., os quais traziam
consigo respectivamente 02 cigarros de maconha e 6 porções de maconha. Ocorre, todavia, que, segundo o laudo pericial, a
substância encontrada com o réu não era cocaína, mas sim xilocaína, a qual segundo os peritos não está relacionada entre as
substâncias psicotrópicas constantes da portaria 344 de 12.05.1998 do SNVS do MS. (fls. 63). Nesse contexto, fica um tanto
quanto enfraquecida a alegação de tráfico de drogas. Ainda que se possa vislumbrar, por hipótese, uma associação para fins
e tráfico enter o réu e os adolescentes, conforme mencionado pelos Policiais Militares no auto de prisão em flagrante (fls. 04
e 07), essa conclusão torna-se também controvertida porque os adolescentes negam a prática do tráfico. Assim, na dúvida, e,
sobretudo porque a substância encontrada com o réu era xilocaína, penso mais prudente conceder-lhe a liberdade provisória,
sem prejuízo da continuidade do processo para a apuração do delito de associação para o tráfico. Destaco que via de regra
aplico aos casos de liberdade provisória o principio in dubio pro societate, mas no caso concreto a dúvida é tamanha que penso
mais prudente o in dubio pro réo, mesmo nessa fase processual, sem prejuízo de melhor apuração dos fatos. Designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2016, às 14:30 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia,
assim como aquelas constantes da defesa prévia, o réu e sua defensora. Expeça-se alvará de soltura e lavre-se termo de
comparecimento aos atos processuais. Na busca da verdade real, juntem-se a estes autos peças do processo eventualmente
instaurado contra os adolescentes e, se o caso, inclusive das declarações por eles prestadas em audiência de apresentação
(mídia), assim como certidões de outros processos a que tenham respondido (obviamente em sede de infância e juventude).
Int. - ADV: EDMEA ANDREETTA HYPOLITHO (OAB 60652/SP)
Processo 1001220-81.2015.8.26.0457 - Habeas Corpus - Crimes de Abuso de Autoridade - Carlos Alberto de Arruda Silveira
- LUIS FREDERICO DA SILVA FORTES - Carlos Alberto de Arruda Silveira - Vistos. Assinalo preliminarmente que o despacho
de fls. 29, comporta complementação. Oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça Militar (não ao Comandante local da PM,
como se fez), de modo a verificar se existe procedimento disciplinar contra o suposto paciente. Independentemente dessa
providência, DEFIRO desde já o pedido de suspensão da tramitação do Inquérito Policial, porque relevante o argumento de
falta de justa causa para a persecução criminal, questão que poderá ser apreciada mais profundamente após as informações
da autoridade tida como coatora. Oficie-se à Delegada de Polícia comunicando-se-lhe a presente decisão para a suspensão
do inquérito policial, bem como requisitando informações no prazo de 10 dias. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DE ARRUDA
SILVEIRA (OAB 270141/SP)

POÁ
Cível
1ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MESSIAS ALTEMANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA MARIA DA SILVA MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 1002570-26.2014.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Tabela Price - SANDRA REGINA CORREIA DO REGO
BARROS - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta associação ou consultoria sob a promessa de uma renegociação de
suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente
surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: limpo seu nome em 24 horas; parcela alta? Renegociamos
seu débito e diminuímos o valor da parcela; negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de
restrição... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não
que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais
promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero
do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a
conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em
outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que
possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da
pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora
o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em
considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do
Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e,
ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes.
Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a
competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.”
(AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido
pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557
do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa
Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo
o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA
COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE
DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o
propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica
discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro
completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio
do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser
relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja
qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88).
O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em
função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das
demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de
Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro
Regional de Pinheiros, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO QUISSI (OAB 260420/SP)
Processo 1002916-74.2014.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Tabela Price - ELIANA DE OLIVEIRA SANTOS - Vistos.
Chamo o feito a ordem. Prejudicada a decisão de fls. 42/44, uma vez que não foi proferida sentença nestes autos, nem tampouco
houve apelação. No mais, trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
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defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de(a) Americana/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: KELLEN CRISTINA ORTEGA (OAB 271038/SP)
Processo 1003859-57.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Scheila Valéria da
Cruz Oliveira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Japeri/RJ, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: TALITA CRISTINA GOMES RODRIGUES (OAB 364840/SP)
Processo 1004042-28.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Luiz Christiano
Festivo Pinto - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

891

consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Jacarépagua - RJ, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004045-80.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Paula Cintia da Silva
Neves - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da do Fórum
da Lapa, Comarca de São Paulo, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP)
Processo 1004046-65.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Kirby Gomes de
Oliveira Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) São João de Meriti - RJ, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004050-05.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Vandeir
Luiz de Oliveira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Jabuticatubas - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: EDSON RANDAL CARVALHO (OAB 190542/SP)
Processo 1004100-31.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Valdemir Bezerra da Silva Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro
Regional de Nossa Senhora do Ó - Comarca da Capital/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: WALTER TADEU
TRINDADE FERREIRA JUNIOR (OAB 282407/SP)
Processo 1004135-88.2015.8.26.0462 - Exibição - Medida Cautelar - Rafaela Bruno - Vistos. Trata-se de ação derivada de
relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá.
Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito
básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu
domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade
dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado.
Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que
melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do
consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de BELO HORIZONTE/ MG
, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/SP)
Processo 1004138-43.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Tabela Price - Gilvan Gomes de Barros - Vistos. Trata-se
de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da
Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do
feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do
art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado
no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para
garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do
consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo
deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O
distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato
constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção
de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante
considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e
advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim
com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras
vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm
de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado
papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa
realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se
quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito
e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”...
Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a
exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas;
porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do
endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a
conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em
outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que
possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da
pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora
o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em
considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do
Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e,
ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes.
Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a
competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.”
(AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido
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pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557
do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa
Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo
o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA
COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE
DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o
propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica
discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro
completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio
do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser
relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja
qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88).
O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em
função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das
demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de
Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Ipojuca/PE, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: TALITA CRISTINA GOMES RODRIGUES (OAB 364840/SP)
Processo 1004139-28.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jeferson Andrade
Pereira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
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a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de PIRACAIA/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004140-13.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - João Fratini Doles
Neto - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
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consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de ITU/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004142-80.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - João Batista de Melo - Vistos.
Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo
Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

900

triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Jacareí - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004145-35.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Alcides Zardi Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
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anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Presidente Prudente - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004157-49.2015.8.26.0462 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Vanderlei Marcos da
Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
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aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Foz do Iguaçu - PR, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: SIMONE DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA (OAB
57278PR)
Processo 1004161-86.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marinalva Pinheiro
Santos Machado - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
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um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro de
Santo Amaro da Comarca de(a) São Paulo/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARILEY GUEDES LEÃO (OAB
192473/SP)
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Processo 1004177-40.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Tarifas - Ademir Antonio da Silva Junior - Vistos. Trata-se
de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da
Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do
feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do
art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado
no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para
garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do
consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo
deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O
distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato
constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção
de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante
considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e
advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim
com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras
vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm
de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado
papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa
realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se
quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito
e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”...
Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a
exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas;
porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do
endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a
conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em
outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que
possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da
pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora
o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em
considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do
Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e,
ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes.
Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a
competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.”
(AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido
pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557
do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa
Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo
o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA
COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE
DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o
propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica
discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro
completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio
do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser
relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja
qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88).
O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em
função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das
demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de
Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Osasco - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARILEY GUEDES LEÃO (OAB 192473/SP)
Processo 1004194-76.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Giovanni
Bergamoni Caio de Castro - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em
outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo
não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários
e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro
especial para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao
magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar
da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das
causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu
procurador. Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o
mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e
específico caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias,
indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter
conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter
visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma
“renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos
são os que atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”;
“parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos
consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente
tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa
ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número
de pessoas que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante
deste panorama crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que
os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de
milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de
ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se
pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências
e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LARISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB
355943/SP)
Processo 1004216-37.2015.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Isair Bras de Lima - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação
de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo
meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito básico do
consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu
domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade
dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado.
Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que
melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do
consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Araraquara/SP, domicílio
do consumidor. Intime-se. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)
Processo 1004304-75.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Devid
Rodrigo Miranda da Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em
outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo
não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários
e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro
especial para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao
magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar
da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das
causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu
procurador. Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o
mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e
específico caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias,
indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter
conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter
visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma
“renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos
são os que atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”;
“parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos
consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente
tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa
ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número
de pessoas que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante
deste panorama crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que
os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de
milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de
ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se
pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências
e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Belo Vale - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LARISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 355943/
SP)
Processo 1004336-80.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Fabiana
Gomes da Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LARISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB
355943/SP)
Processo 1004369-70.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - Neusa Regina Alves de Arruda
Bragato - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Americana/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: DIANA MARIA MELLO DE ALMEIDA (OAB 198405/SP)
Processo 1004376-62.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Wellington Luz Toso - Vistos.
Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo
Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum de
Itaquera da Comarca de(a) São Paulo - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: ANTONIO ALVES DA SILVA (OAB 152158/
SP)
Processo 1004399-08.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Claudiana Salvani Macedo Jesus
Repr Paloma Macedo de Cerqueira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor,
domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo
que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos
órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe
garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que
confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer
e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento
das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu
procurador. Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o
mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e
específico caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias,
indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter
conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter
visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma
“renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos
são os que atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”;
“parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos
consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente
tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa
ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número
de pessoas que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante
deste panorama crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que
os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de
milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de
ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se
pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências
e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) São Bernardo do Campo - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP)
Processo 1004406-97.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Ronaldo
José dos Reis - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
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sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: EDSON RANDAL CARVALHO (OAB 190542/SP)
Processo 1004417-29.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Daniela
Cunha da Costa - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
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crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Taboão da Serra - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: EDSON RANDAL CARVALHO (OAB 190542/SP)
Processo 1004469-25.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Daniel
Henrique Dias da Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em
outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo
não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários
e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro
especial para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao
magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar
da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das
causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu
procurador. Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o
mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e
específico caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias,
indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter
conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter
visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma
“renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos
são os que atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”;
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“parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos
consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente
tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa
ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número
de pessoas que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante
deste panorama crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que
os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de
milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de
ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se
pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências
e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Esmeraldas - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LARISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 355943/
SP)
Processo 1004473-62.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Maria Francisca
Horminio Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
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caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Pirapozinho - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004475-32.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Samuel Lima de
Sousa - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
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seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Judiciais da Comarca
de Pirapozinho/SP, tendo em vista que o município de Tarabai, domicílio do consumidor, está jurisdicionado à Comarca em
epígrafe. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004478-84.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jefferson Santana Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
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processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
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ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Tupã - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004496-08.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Espólio de Edmilson Jose da Silva
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de São Vicente - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: CRISTIANE TAVARES MOREIRA (OAB 254750/SP)
Processo 1004504-82.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jose Domingos de
Almeida - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum de
Santo Amaro - Comarca de São Paulo - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/
SP)
Processo 1004506-52.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Carlos Ambrosio da
Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) São Lourenço - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ (OAB 155897/
SP)
Processo 1004518-66.2015.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Rafael Ferrari de Oliveira - Vistos.
Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo
Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Mogi das Cruzes/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/
SP)
Processo 1004520-36.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Valeria
Rodrigues - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Betim - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/SP)
Processo 1004532-50.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Hilda Mirelly de Farias Silva
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro de
Butantã da Comarca de São Paulo/SP , domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ
(OAB 155897/SP)
Processo 1004534-20.2015.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Vladimir Tadeupolonio Me - Vistos. Trata-se de ação derivada de
relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá.
Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito
básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu
domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade
dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado.
Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que
melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do
consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de(a) Araraquara/SP,
domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)
Processo 1004538-57.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Vicente
Rodrigues de Assis - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/
SP)
Processo 1004544-64.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Bruna
de Carvalho Pereira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
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consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/
SP)
Processo 1004559-33.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Renan Souza de
Jesus Pacca - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
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em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum de
Vila Prudente - Comarca de São Paulo - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/
SP)
Processo 1004585-31.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Elton
de Jesus - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
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e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/
SP)
Processo 1004611-29.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Carlos
Roberto de Souza - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/
SP)
Processo 1004612-14.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Carlos
Roberto de Souza - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/
SP)
Processo 1004613-96.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Carlos
Roberto de Souza - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Belo Horizonte - MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/
SP)
Processo 1004620-88.2015.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Bancários - Claudia Peruzetto Pires Camarco - Vistos.
Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo
Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Mairiporã - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA DA PENHA AUGUSTO (OAB 141994/SP)
Processo 1004621-73.2015.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Jeziel Gonçalves de Almeida
Camargo - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Mairiporã - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA DA PENHA AUGUSTO (OAB 141994/SP)
Processo 1004622-58.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Felipe
Marton Monteiro - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de BELO HORIZONTE/MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LARISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB
355943/SP)
Processo 1004623-43.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Graziela
Acarete de Araujo - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de BELO HORIZONTE/MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LARISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB
355943/SP)
Processo 1004624-28.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Cristiane da Silva Alves - Vistos.
Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo
Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Mogi das Cruzes/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MICHAEL DELLA TORRE NETO (OAB 282674/SP)
Processo 1004646-86.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes Leonardo Rodrigues Pereira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado
em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este
Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos
judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante
foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere
ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e
declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento
das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu
procurador. Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o
mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e
específico caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias,
indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter
conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter
visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma
“renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos
são os que atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”;
“parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos
consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente
tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa
ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número
de pessoas que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante
deste panorama crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que
os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de
milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de
ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se
pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências
e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de BELO HORIZONTE/MG, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/
SP)
Processo 1004661-55.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Valdir Araujo dos
Santos - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
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a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de ITAQUAQUECETUBA/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP)
Processo 1004666-77.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Alexandre Zoltan
Bobbely - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

942

consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum
Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB
173183/SP)
Processo 1004669-32.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Rita Cristina Carvalho
Santos - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de São Bernardo do Campo/SP , domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOSE LUIZ FARIA SILVA (OAB 143266/SP)
Processo 1004685-83.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Douglas Silva Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
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processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Guarapari- ES, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS (OAB 191784/SP)
Processo 1004686-68.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Eldi Lopes da Silva
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
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pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
do RIO DE JANEIRO/RJ, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS (OAB 191784/SP)
Processo 1004691-90.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Roberto Arlos Caldas
Fonseca - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Embu Guaçu - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS (OAB 191784/SP)
Processo 1004695-30.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Luiz Henrique Gomes Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de LINS/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: THAIS BRANCO (OAB 280123/SP)
Processo 1004700-52.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - J.S.S. - Vistos.
Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo
Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de JABOTICABAL/SP , domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: RENATO ROSIN VIDAL (OAB 269955/SP)
Processo 1004717-88.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Rafael Angelo Alves
Vieira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de São Bernardo do Campo - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: EDUARDO SILVA NAVARRO (OAB 246261/SP)
Processo 1004724-80.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Alex Sandro Ferreira
da Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Rancharia/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004726-50.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Cleide Conceição de
Araujo Paula - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de CAMPINAS/SP , domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004732-57.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jair de Moraes Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Santos - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004736-94.2015.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Jose Martins de Oliveira - Vistos. Trata-se de ação derivada de
relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá.
Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito
básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu
domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade
dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado.
Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que
melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do
consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de ARARAQUARA/SP,
domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)
Processo 1004758-55.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Sebastião Rivaldo
Filho - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de BARUERI/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP)
Processo 1004767-17.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Armando Teixeira
dos Santos - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
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relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum
Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA
(OAB 173183/SP)
Processo 1004770-69.2015.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Daiane Cristina Rodrigues Domingues - Vistos. Trata-se de ação
derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca
de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É
direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º,
VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro
de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a
efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor
tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser
aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento
do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

957

nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de RIBEIRÃO BONITO/SP,
domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)
Processo 1004782-83.2015.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Evaldo Fidencio Miranda - Vistos. Trata-se de ação derivada de
relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá.
Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito
básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu
domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade
dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado.
Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que
melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do
consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
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buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de CAETÉ/MG, domicílio do
consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/SP)
Processo 1004786-23.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Andreia Tancredi
Secanechia - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
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atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum
Regional de Penha de França da Comarca de SÃO PAULO/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE
FARIA (OAB 173183/SP)
Processo 1004792-30.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - James Mota Vieira
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
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entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro de
Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/
SP)
Processo 1004797-52.2015.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Evandro Fidencio Miranda - Vistos. Trata-se de ação derivada
de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá.
Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito
básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu
domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade
dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que
melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do
consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de CAETÉ/MG, domicílio do
consumidor. Intime-se. - ADV: LEANDRO LUCIO ANTUNES DA CUNHA (OAB 332080/SP)
Processo 1004822-65.2015.8.26.0462 - Procedimento Sumário - Propriedade - Welinton Luiz da Silva Souza - Vistos. Tratase de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento
do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos
do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado
no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para
garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do
consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo
deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O
distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato
constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção
de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante
considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e
advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim
com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras
vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm
de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado
papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa
realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se
quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito
e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”...
Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a
exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas;
porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do
endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a
conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em
outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que
possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da
pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora
o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em
considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do
Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e,
ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes.
Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a
competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.”
(AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido
pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557
do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa
Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo
o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA
COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE
DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o
propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica
discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro
completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio
do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser
relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja
qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88).
O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em
função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das
demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de
Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum de
São Miguel Paulista - Comarca de São Paulo - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PATRICIA MARIA DO ROSÁRIO
SILVA (OAB 360408/SP)
Processo 1004826-05.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Jose Antonio da
Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Novo Horizonte - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP)
Processo 1004835-64.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Lucilene
de Oliveira Sapucaia - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em
outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo
não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários
e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro
especial para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao
magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar
da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das
causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu
procurador. Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o
mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e
específico caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias,
indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter
conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter
visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma
“renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos
são os que atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”;
“parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos
consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente
tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa
ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número
de pessoas que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante
deste panorama crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que
os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de
milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de
ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se
pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências
e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Praia Grande - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: GILZANA DE FARIA (OAB 370282/SP)
Processo 1004841-71.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Rosiane Beserra de Oliveira
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

966

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Suzano/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: DANIEL SILVESTRE (OAB 276476/SP)
Processo 1004846-93.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Zelia Bispo da Silva
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Fórum de
Bertioga - Comarca de Santos - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004848-63.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Maria de Lourdes
Martins de Souza - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Brotas/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004849-48.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Denise Lino Barbosa
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
do Guarujá - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004851-18.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Clelia Regina
Rodrigues Santos - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de São Vicente - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004853-85.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Luiz Gonzaga
Reinaldo da Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
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relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Regente Feijó - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004855-55.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Keyne Santaniello Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
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sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum de
Itaquera - Comarca de São Paulo - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: EMIKO ENDO (OAB 321406/SP)
Processo 1004860-77.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Leonilda de Souza
Prado - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
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crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Valinhos - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004862-47.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Sebastião Rodrigues
Cardoso - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
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alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum de
Conchal - Comarca de Mogi Mirim - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004864-17.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Genilsa Marcelino
da Silva Santos - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é
competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da
defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial
para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado
um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da
competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas
que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional,
ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas
necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o
seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador.
Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de
contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico
caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento
do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Osasco - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004868-54.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Josilda Cabral de
Melo - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
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demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de Recife - PE, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)
Processo 1004869-39.2015.8.26.0462 - Exibição - Liminar - Manoel Vicente - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação
de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo
meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito básico do
consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu
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domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade
dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado.
Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que
melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do
consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu
direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova
testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que
expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se
que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de
igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando
intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades
distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para
que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação” de suas dívidas. Essa realidade está
estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se
depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos
o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida
pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de
tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é
que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero do endividamento,
buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de
que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades
demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que possuem relação
jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento
dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede
nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu
domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já
visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa
tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à
natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do
STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão
pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio
da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do
domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código
de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone,
Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE
COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO
COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA
- FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM
DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter
o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de
natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às
partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o
argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo
bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal,
contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande
número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de
alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG
101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data
de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em
razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes
do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno
Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE.
DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ
NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado
aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade
do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito
regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do
Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência
para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de
competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS ,
Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à
norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de(a) Araraquara - SP,
domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)
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Processo 1004879-83.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Osmar Dutra Barbosa
- Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) São José dos Campos - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1004882-38.2015.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Adão Viana Dias, Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum de
Santo Amaro - Comarca de São Paulo, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1005804-16.2014.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes EDILAINE PEREIRA DAS NEVES - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor,
domiciliado em outra Comarca, perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Não obstante a decisão de fls. 24/25, revendo meu
posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor
a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de
norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do
consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o
foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante
o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da
causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação
de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento
da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas
desse gênero é proposta sem o mínimo de contato entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam
diretamente com o presente e específico caso concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas
(revisionais bancárias, indenizatórias bancárias e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório
e informam sequer ter conhecimento do processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da
federação. Muitos afirmam ter visto algum anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta associação ou consultoria
sob a promessa de uma renegociação de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de
ruas e postes. Poucos são os que atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: limpo seu
nome em 24 horas; parcela alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela; negociamos seus débitos, obtendo
descontos consideráveis em qualquer tipo de restrição... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite
facilmente tomar pé desta triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de
qual possa ser a fórmula mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um
sem número de pessoas que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em
suma, diante deste panorama crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é
só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui
as ações de milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal
concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios
consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por
meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos
ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor
em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de
provas, impede a conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo
o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se
tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser
fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal
entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a
remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação
ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta,
podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se
nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP
2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais
acerca da específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente
a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por
instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido
com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de
massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do
direito. O simples fato de a competência territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em
domicílio completamente estranho à lide, sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao
princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com
a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por
sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.5309533/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o
mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A
competência à demanda que versa sobre relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual
pode ser conhecida até mesmo de ofício. Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a
parte autora comprovou residir na Comarca em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

981

PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA. VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda,
dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do
fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária
do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural. Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada
a parte autora, para aquele município deve ser reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente
que prepondera nesses casos. Aplicação do sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI: 70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015,
Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar
perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e
garantir o acesso do consumidor ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a
uma das Varas Cíveis da Comarca de(a) de Taboão da Serra/SP, domicílio do consumidor. Intime-se. Poá, 2 de novembro de
2015. - ADV: NEILMA PEREIRA DE LIMA (OAB 214153/SP)
Processo 1006496-15.2014.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Creuza Ferreira de
Andrade - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente
para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de
seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o
seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta associação ou consultoria sob a promessa de uma renegociação de
suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que atualmente
surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: limpo seu nome em 24 horas; parcela alta? Renegociamos
seu débito e diminuímos o valor da parcela; negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis em qualquer tipo de
restrição... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta triste realidade. Não
que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula mágica para tais
promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas que, no desespero
do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama crítico, inegável a
conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em
outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de consumidores que
possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da
pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora
o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em
considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do
Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e,
ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes.
Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a
competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.”
(AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido
pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557
do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa
Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo
o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da específica questão das demandas de massa:
AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA
COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA - REQUISITOS INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA DE MASSA” - ACÚMULO DE
DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para julgar ação de cobrança com o
propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada, porquanto a relação jurídica
discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento de ações em foro
completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada no foro do domicílio
do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência territorial ser
relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide, sem que haja
qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII da CF/88).
O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida apenas em
função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação jurisdicional das
demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI, Data de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Belford Roxo-RJ, domicílio do consumidor. Intime-se. Poá, 2 de novembro de 2015. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR
(OAB 250489/SP)
Processo 1016158-73.2015.8.26.0007 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Marcelo
Marinho de Oliveira - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante o Foro Regional de Itaquera - Comarca de São Paulo e remetido a este Juízo Cível da Comarca de Poá,
por ser o foro do lugar da sede da empresa requerida. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não
é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários
e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro
privilegiado para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere
ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e
declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento
das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao
seu procurador. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em
concentrar apenas aqui as ações de centenas ou milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes
em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à
celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por
todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos
estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como se vê, a tramitação de ação
fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos
processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. É pacífica a Jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça nesse sentido: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação
de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio
do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem
sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das
Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos
direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício
e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos
do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000,
Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
20/08/2014) Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à norma cogente
consumerista, que tem como princípio facilitar a defesa do consumidor em juízo e garantir o acesso ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Embu das Artes - SP,
domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: CAROLINA PINTO DE OLIVEIRA DUTRA (OAB 365332/SP)
Processo 1071488-67.2015.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria Diocina Pereira - Vistos. Trata-se de
ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante o Foro Central Cível da
Capital e remetido a este Juízo Cível da Comarca de Poá, por ser o foro do lugar da sede da empresa requerida. Revendo meu
posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor
a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, o que lhe garante foro privilegiado para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se
de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do
consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que
o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor
garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do
juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza
a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o
acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras
cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de centenas ou milhares de consumidores
que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução
da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que,
embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do
Código Civil. Como se vê, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e,
ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. É
pacífica a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido
de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até
mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF
(2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como
se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada
que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade
- Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de
que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor
- Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”.
(TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento:
19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014) Assim, deve a presente ação tramitar perante o
juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar a defesa
do consumidor em juízo e garantir o acesso ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa
dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Carapicuíba - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: MARILIZA
RODRIGUES DA SILVA LUZ (OAB 250167/SP)
Processo 1076261-58.2015.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - André Roberto Tome
de Lima - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante o Foro Central Cível - Comarca de São Paulo e remetido a este Juízo Cível da Comarca de Poá, por ser o foro do
lugar da sede da empresa requerida. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para
o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro privilegiado para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja,
o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. E não é só.
Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as
ações de centenas ou milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional.
Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios
consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por
meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos
ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como se vê, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor
em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção
de provas, impede a conciliação das partes. É pacífica a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “A
jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência
é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo
557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla
Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014) Assim, deve
a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que
tem como princípio facilitar a defesa do consumidor em juízo e garantir o acesso ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da
competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Barueri - SP, domicílio do consumidor.
Intime-se. - ADV: CARLOS PRADO DE ALMEIDA GRAÇA PAVANATO (OAB 237054/SP)
Processo 1089736-81.2015.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Reajuste de Prestações - Rosangela Silvia Assis Lopes
Silva - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca,
perante o Foro Central Cível - Comarca de São Paulo e remetido a este Juízo Cível da Comarca de Poá, por ser o foro do
lugar da sede da empresa requerida. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para
o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro privilegiado para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja,
o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. E não é só.
Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as
ações de centenas ou milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional.
Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios
consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por
meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos
ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como se vê, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor
em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção
de provas, impede a conciliação das partes. É pacífica a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “A
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência
é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo
557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla
Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014) Assim, deve
a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que
tem como princípio facilitar a defesa do consumidor em juízo e garantir o acesso ao órgão jurisdicional. Por isso, declino
da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Bragança Paulista, domicílio do
consumidor. Intime-se. - ADV: MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ (OAB 250167/SP)
Processo 1092805-24.2015.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Valéria
Nogueira de Assis - Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra
Comarca, perante o Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - Capital e remetido a este Juízo Cível da Comarca de Poá,
por ser o foro do lugar da sede da empresa requerida. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não
é competente para o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários
e da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro
privilegiado para que demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere
ao magistrado um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e
declinar da competência de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento
das causas que versem sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação
jurisdicional, ou seja, o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das
provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação,
impede o seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao
seu procurador. E não é só. Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em
concentrar apenas aqui as ações de centenas ou milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes
em todo território nacional. Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à
celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por
todo território nacional por meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos
estabelecimentos para os atos ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como se vê, a tramitação de ação
fora do domicílio do consumidor em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos
processos, dificulta a produção de provas, impede a conciliação das partes. É pacífica a Jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça nesse sentido: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação
de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio
do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem
sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das
Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos
direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício
e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos
do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000,
Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
20/08/2014) Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à norma cogente
consumerista, que tem como princípio facilitar a defesa do consumidor em juízo e garantir o acesso ao órgão jurisdicional. Por
isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Belo Horizonte - MG,
domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: LEONARDO ESTEVES COSTA ALKMIM (OAB 162145/RJ)
Processo 1095901-47.2015.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Edilamar Coelho Pinheiro Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
o Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - Capital e remetido a este Juízo Cível da Comarca de Poá, por ser o foro do
lugar da sede da empresa requerida. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para
o processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro privilegiado para que
demande ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um
importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência
de ofício, em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem
sobre a relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja,
o seu próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. E não é só.
Aceitar que os consumidores domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as
ações de centenas ou milhares de consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional.
Tal concentração de ações provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios
consumidores. Não se pode perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por
meio de suas agências e sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos
ali praticados, nos termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como se vê, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor
em nada facilita a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção
de provas, impede a conciliação das partes. É pacífica a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “A
jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência
é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (AgRg no
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento também vem sendo reconhecido pelo E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à uma das Varas Cíveis do Foro de
Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da facilitação dos direitos de defesa do
consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz declinar de ofício e fixar a competência
no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento, nos termos do disposto no Artigo
557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 2134263-47.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla
Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2014) Assim, deve
a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que
tem como princípio facilitar a defesa do consumidor em juízo e garantir o acesso ao órgão jurisdicional. Por isso, declino
da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, domicílio do
consumidor. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP), PRISCILA CORREA (OAB 214946/SP)
Processo 1122401-87.2014.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - CLAUDINEI OLIVEIRA G SILVA Vistos. Trata-se de ação derivada de relação de consumo proposta pelo consumidor, domiciliado em outra Comarca, perante
este Juízo Cível da Comarca de Poá. Revendo meu posicionamento anterior, entendo que este Juízo não é competente para o
processamento do feito. É direito básico do consumidor a facilitação do acesso aos órgãos judiciários e da defesa de seus
direitos, nos termos do art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe garante foro especial para que demande
ou seja demandado no foro de seu domicílio. Trata-se de norma de ordem pública, que confere ao magistrado um importante
instrumento para garantir a efetividade dos direitos do consumidor, permitindo-lhe conhecer e declinar da competência de ofício,
em benefício do consumidor tutelado. Inegável que o foro competente para o processamento das causas que versem sobre a
relação de consumo deve ser aquele que melhor garante o acesso do consumidor à prestação jurisdicional, ou seja, o seu
próprio domicílio. O distanciamento do consumidor do juízo da causa dificulta-lhe a produção das provas necessárias à
demonstração do fato constitutivo de seu direito, inviabiliza a designação de audiência de conciliação, impede o seu depoimento
pessoal e a produção de prova testemunhal, dificulta o acompanhamento da causa e o acesso ao seu procurador. Nesse
aspecto, importante considerar que expressiva parte da massa de demandas desse gênero é proposta sem o mínimo de contato
entre parte e advogado. Frise-se que tais considerações não se relacionam diretamente com o presente e específico caso
concreto, mas sim com demandas de igual gênero, abstratamente consideradas (revisionais bancárias, indenizatórias bancárias
e afins). Não raras vezes, quando intimadas, as partes comparecem em cartório e informam sequer ter conhecimento do
processo. Inúmeros vêm de cidades distantes, até mesmo de outros estados da federação. Muitos afirmam ter visto algum
anúncio no jornal e assinado papéis para que uma suposta “associação” ou “consultoria” sob a promessa de uma “renegociação”
de suas dívidas. Essa realidade está estampada nos jornais, revistas, nos anúncios de ruas e postes. Poucos são os que
atualmente surpreendem-se quando se depararam com expressões místicas como: “limpo seu nome em 24 horas”; “parcela
alta? Renegociamos seu débito e diminuímos o valor da parcela”; “negociamos seus débitos, obtendo descontos consideráveis
em qualquer tipo de restrição”... Uma rápida pesquisa em sites de busca da internet também permite facilmente tomar pé desta
triste realidade. Não que a exaustividade de tais anúncios deixe de despertar a curiosidade acerca de qual possa ser a fórmula
mágica para tais promessas; porém, fato é que já estão mais do que banalizados e ainda captam um sem número de pessoas
que, no desespero do endividamento, buscam soluções pouco racionais para seus problemas. Em suma, diante deste panorama
crítico, inegável a conveniência de que tais feitos tramitem no domicílio do consumidor. E não é só. Aceitar que os consumidores
domiciliados em outras cidades demandem nesta Comarca implica em concentrar apenas aqui as ações de milhares de
consumidores que possuem relação jurídica com o réu, residentes em todo território nacional. Tal concentração de ações
provoca a obstrução da pauta de julgamento dos feitos, em prejuízo à celeridade e aos próprios consumidores. Não se pode
perder de vista que, embora o réu tenha sede nesta Comarca, atua por todo território nacional por meio de suas agências e
sucursais, o que implica em considerar como seu domicilio cada um dos estabelecimentos para os atos ali praticados, nos
termos do artigo 75, § 1º, do Código Civil. Como já visto, a tramitação de ação fora do domicílio do consumidor em nada facilita
a defesa de seus direitos e, ao contrário, causa tumulto na tramitação dos processos, dificulta a produção de provas, impede a
conciliação das partes. Nesse sentido, quanto à natureza da competência na relação de consumo, ilustrativo o julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de
relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no
domicílio do consumidor.” (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 127.626 - DF (2013/0098110-0). Tal entendimento
também vem sendo reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se observa: “Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos
à uma das Varas Cíveis do Foro de Itaquera (domicílio da autora) - Admissibilidade - Inexistência de violação ao princípio da
facilitação dos direitos de defesa do consumidor - Entendimento do Col. STJ de que a competência é absoluta, podendo o juiz
declinar de ofício e fixar a competência no foro do domicílio do consumidor - Decisão mantida - Recurso que se nega seguimento,
nos termos do disposto no Artigo 557 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AI: 21342634720148260000 SP 213426347.2014.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 19/08/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/08/2014). Também ilustrativo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da
específica questão das demandas de massa: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FORO COMPETENTE - DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO EM
COMARCA DIVERSA - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - FORO ESTRANHO ÀS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - “ADVOCACIA
DE MASSA” - ACÚMULO DE DEMANDAS EM DETERMINADAS COMARCAS. É competente a Justiça comum estadual para
julgar ação de cobrança com o propósito de obter o complemento de aposentadoria paga por instituição de previdência privada,
porquanto a relação jurídica discutida não é de natureza trabalhista, mas civil. Tem ocorrido com certa freqüência o ajuizamento
de ações em foro completamente estranho às partes, em função da chamada “advocacia de massa”, em que a ação é ajuizada
no foro do domicílio do patrono do autor, sob o argumento de facilitação do exercício do direito. O simples fato de a competência
territorial ser relativa, não constitui motivo bastante para o ajuizamento de ações em domicílio completamente estranho à lide,
sem que haja qualquer fundamento legal, contratual ou fático, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e
LIII da CF/88). O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com a comarca eleita, tendo esta sido escolhida
apenas em função da localização de alguns escritórios de advocacia, acaba por sobrecarregá-la, retardando a prestação
jurisdicional das demais ações. (TJ-MG 101450953095330021 MG 1.0145.09.530953-3/002(1), Relator: ELPÍDIO DONIZETTI,
Data de Julgamento: 15/12/2009, Data de Publicação: 20/01/2010) Por fim, com o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. A competência à demanda que versa sobre
relação de consumo é fixada em razão do domicilio do consumidor razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício.
Princípio do juízo natural. Precedentes do e. STJ. - Circunstância dos autos em que a parte autora comprovou residir na Comarca
em que a ação fora ajuizada. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70063403505
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/03/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 25/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. DOMICILIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ARBITRARIA.
VIOLAÇÃO JUIZ NATURAL. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VII, prevê a facilitação do acesso do
consumidor lesado aos órgãos judiciários e administrativos. Nessa senda, dispôs o artigo 101, inciso I, do referido diploma legal
sobre a possibilidade do consumidor ajuizar demanda em face do fornecedor de produtos ou serviços, perante o foro de seu
domicílio. Contudo, dito regramento não viabiliza a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.
Havendo agência do Banco do Brasil na comarca na qual é domiciliada a parte autora, para aquele município deve ser
reconhecida a competência para julgamento da ação. Interesse público presente que prepondera nesses casos. Aplicação do
sistema de fixação de competências do direito processual civil brasileiro. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RS - AI:
70064928310 RS , Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 27/07/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2015). Assim, deve a presente ação tramitar perante o juízo de domicílio do
consumidor, em atendimento à norma cogente consumerista, que tem como princípio facilitar e garantir o acesso do consumidor
ao órgão jurisdicional. Por isso, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca
de(a) Mauá - SP, domicílio do consumidor. Intime-se. - ADV: ERIVALDO SERGIO DOS SANTOS (OAB 177675/SP)

Criminal
1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA DALARUVERA DE MORAES ALMEIDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RONALDO NOGUEIRA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0005613-51.2015.8.26.0462 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R.G.S. - C.M.S. - Juíza de Direito: Dra. Erika Dalaruvera de Moraes Almeida Controle nº 664/15 Vistos. Aditada a denúncia (fls. 118/120),
notifiquem-se os réus e intime-se a Defesa para manifestação nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal. Após,
tornem conclusos. Poá, 8 de janeiro de 2016. - ADV: ROBERTO VERONEZ (OAB 100014/SP), CLAUDEMIR CELES PEREIRA
(OAB 118581/SP)
Processo 0038972-60.2013.8.26.0462 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins LUIS HENRIQUE SANTOS DE SOUSA - - WILLIAM JUNIOR DE ALMEIDA - Juíza de Direito: Dra. Antonia Brasilina de Paula
Farah Controle nº 783/13 Vistos. Certificado o trânsito em julgado (fls. 342), cumpra-se o Venerando Acórdão de fls. 329/340
e procedam-se às anotações e comunicações necessárias, inclusive à Vara das Execuções Criminais competente também
no que se refere às penas de multa em razão da expedição de guia de recolhimento anterior à vigência do Provimento CG nº
11/15. Elabore-se o cálculo das custas processuais e intimem-se os réus para pagamento no prazo de sessenta dias. Decorrido
o prazo sem o adimplemento, inscreva-se a dívida. Declarada a perda do dinheiro apreendido em favor da União, oficie-se à
instituição bancária para as devidas providências. No que se refere aos celulares, tendo em vista a falta de interesse da União
da sua arrecadação já informada em outros feitos em trâmite por este Juízo, oficie-se à seção de objetos para as providências
necessárias à destruição. Sobre o entorpecente e demais objetos apreendidos, dê-se vista ao Ministério Público. Int. Poá, 09
de dezembro de 2015. - ADV: GILBERTO CARLOS CORREA (OAB 108162/SP), ADELIO ORIVALDO DA MATA E SOUZA (OAB
113506/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MESSIAS ALTEMANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELICA ALVES CAMARA ALVAREZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0003550-53.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - ROSANGELA DO
NASCIMENTO DA SILVA - BANDEIRANTE ENERGIA S/A - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº
9.099/95. DECIDO. Cabe, no presente caso, julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo
Civil, uma vez que é desnecessária a produção de provas em audiência. Todas as questões de fato já foram demonstradas por
meio de documentos, não sendo necessária maior dilação probatória. A autora afirma que solicitou à ré a ligação de energia
elétrica no pavimento superior do seu imóvel, mas esta negou-se a realizar o referido serviço, sob o argumento de que aquela
não teria instalado isolador na fachada do imóvel em comento. Todavia, argumenta que, apesar de já ter cumprido todas as
exigências da empresa ré, até a presente data, não houve a ligação de energia solicitada. Assim, requer que a requerida seja
condenada a realizar o serviço em questão. Por sua vez, a ré argumenta que o isolador instalado na fachada do imóvel da
autora não conteria documento essencial para a segurança da instalação. A pretensão da requerente é procedente. Tendo em
vista as alegações das partes, é evidente a existência de relação de consumo entre elas, razão pela qual se aplicam ao caso
as regras do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, diante da verossimilhança das alegações da autora, bem
como dos documentos de fls. 5/10, competia à requerida demonstrar que os aludidos documentos estariam em desacordo com
normas técnicas, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, nada foi esclarecido pela ré, a qual
sequer impugnou especificamente o teor dos documentos apresentados pela requerente, limitando-se a apresentar contestação
genérica. Ressalte-se que, mesmo após ser intimada para justificar a eventual insuficiência dos documentos em questão, a
requerida tão somente reproduziu as alegações vagas contidas na contestação (fls. 73/74). Portanto, considerando que a ré
não demonstrou nenhuma circunstância técnica concreta que impeça a pretensão da autora, é de rigor a sua condenação na
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realização do serviço pleiteado. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a ré a efetuar a ligação de energia
elétrica no pavimento superior do imóvel da autora, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00,
limitada ao valor de R$10.000,00. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Desde já, consigno que, havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas
seguintes à interposição, efetuar o preparo, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas
em primeiro grau de jurisdição. O preparo deve corresponder, portanto, à soma dos seguintes valores: a) 1% sobre o valor da
causa ou o valor mínimo correspondente a 5 UFESPs; e b) 2% sobre o valor da condenação ou o mínimo correspondente a 5
UFESPs. Custas de preparo: a) R$106,25 (1% do valor da causa valor mínimo); e b) R$106,25 (2% do valor da condenação/
causa valor mínimo). P.R.I.C. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 95502/RJ), CARMEN ENEDINA SCHMOHL
RUSSO FASCINA (OAB 83816/SP)
Processo 0005881-08.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - Condomínio Residencial Altos
de Poá - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Cabe, no presente caso, julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, uma vez que é desnecessária a produção de provas
em audiência. Todas as questões de fato já foram demonstradas por meio de documentos, não sendo necessária maior dilação
probatória. A autora afirma que é moradora e proprietária de um imóvel localizado no condomínio réu. Argumenta que, em
23.06.2015, recebeu uma comunicação do requerido, informando-lhe que deveria efetuar a pintura da fachada de sua unidade
residencial, no prazo de 72 horas. Sustenta que, a despeito de ter realizado a pintura dentro do prazo estipulado, o réu aplicoulhe uma multa, no valor de R$208,05, pelo suposto não atendimento da determinação. Assim, requer a restituição, em dobro,
da mencionada quantia. Por sua vez, o condomínio requerido sustenta que a aludida pintura foi realizada pela autora fora do
prazo assinalado e de maneira diversa da estipulada em assembléia. A pretensão da requerente é parcialmente procedente.
No presente caso, é incontroverso entre as partes que a autora foi notificada pelo réu para efetuar, no prazo de 72 horas, a
pintura da fachada do seu imóvel, assim como é incontroverso que aquela realizou a referida pintura. A controvérsia restringe-se
ao fato de a providência em questão ter sido integralmente cumprida dentro do prazo estipulado. Assim, caberia ao requerido
comprovar que a pintura teria sido realizada pela autora fora do prazo e de forma incompleta, nos termos do art. 333, II,
do Código de Processo Civil. Contudo, tal prova não foi produzida, uma vez que o réu sequer demonstrou a data em que a
notificação de fls. 5/6 foi recebida pela requerente, nem tampouco juntou fotografias que demonstrassem que esta deixou de
efetuar a pintura da parte superior da sua garagem. Ressalte-se que tais provas eram exclusivamente documentais e de facílima
produção, de modo que deveriam ter sido produzidas pelo réu juntamente com a sua contestação, nos termos dos arts. 396 e
397 do Código de Processo Civil. Portanto, como o requerido não demonstrou a legitimidade da multa aplicada à autora (fls.
7), conclui-se que ela é indevida, sendo de rigor a restituição do valor pago pela requerente a este título. Por outro lado, não
vinga a pretensão da requerente no que tange à restituição, em dobro, da quantia por ela desembolsada. Não há entre as partes
relação de consumo, nem foi indevidamente cobrado da requerente valor que já havia sido por ela pago de forma regular. Dessa
forma, a situação descrita pela requerente não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir à autora o
valor de R$208,05, referente à multa disciplinar aplicada, o qual deve ser atualizado pela tabela prática de débitos judiciais do
Tribunal de Justiça desde a data do desembolso (fls. 7) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem
custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Desde já, consigno que,
havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à interposição, efetuar o preparo,
que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. O preparo
deve corresponder, portanto, à soma dos seguintes valores: a) 1% sobre o valor da causa ou o valor mínimo correspondente a 5
UFESPs; e b) 2% sobre o valor da condenação ou o mínimo correspondente a 5 UFESPs. Custas de preparo: a) R$117,75 (1%
do valor da causa valor mínimo); e b) R$117,75 (2% do valor da condenação/causa valor mínimo). P.R.I.C. - ADV: HEBER DE
MELLO NASARETH (OAB 225455/SP)
Processo 0005882-90.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - Horácio de Souza - Banco
Itaucard S/A - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Cabe, no presente caso,
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, uma vez que é desnecessária a produção
de provas em audiência. Todas as questões de fato já foram demonstradas por meio de documentos, não sendo necessária
maior dilação probatória. O autor afirma que é correntista do banco réu. Argumenta que, no dia 04.02.2015, ao sair da agência
bancária, foi vítima de roubo, ocasião em que os assaltantes subtraíram o seu cartão bancário. Sustenta que, no dia seguinte
ao evento, solicitou ao requerido o cancelamento do cartão, que só foi efetuado em 09.02.2015. Em razão disso, aduz que
foram realizadas diversas compras com o uso do referido cartão, as quais totalizam o montante de R$3.105,44. Ademais,
alega que o réu negativou o seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da dívida em questão. Assim,
requer que a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais. Por sua vez, o banco requerido sustenta
a inexistência de defeito na prestação dos seus serviços. Argumenta que o requerente solicitou o cancelamento do cartão
apenas no dia 13.02.2015, cancelamento este que foi efetivado no mesmo dia. A pretensão do requerente é improcedente.
Conforme se depreende do boletim de ocorrência de fls. 4/5, o autor afirmou perante a autoridade policial, que, no dia dos fatos,
foi vítima de roubo, ocasião em que lhe foi subtraído o seu cartão bancário. Afirmou, ainda, que senha do banco estava junto
ao cartão subtraído. Dessa forma, conclui-se que o requerente contribuiu diretamente para a ocorrência dos danos narrados,
uma vez que agiu com manifesta desídia, possibilitando que os assaltantes tivessem fácil acesso a sua senha bancária, de
uso pessoal e intransferível, descumprindo, inclusive, o dever contratual de guarda da senha (fls. 55). Se não bastasse isso, a
despeito de o evento ter ocorrido no dia 04.02.2015, o referido boletim de ocorrência foi lavrado somente em 13.02.2015, o que
corrobora a versão do banco réu de que o cancelamento do aludido cartão foi solicitado pelo autor apenas nesta data. Assim,
está suficientemente demonstrado nos autos que as compras impugnadas ocorreram em razão da demora na comunicação do
extravio do cartão, que só foi realizada pelo requerente nove dias após o ocorrido. Ressalte-se que o contrato celebrado entre
as partes prevê que eventual comunicação de roubo deve ser realizada imediatamente, para fins de cancelamento do cartão (fls.
55). Não se olvida que a responsabilidade da instituição financeira perante os seus clientes, em tese, é objetiva, a teor do art.
14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, diante das circunstâncias analisadas, restou demonstrada a culpa exclusiva
do autor, caracterizando, assim, a excludente de responsabilidade prevista no parágrafo 3º, inciso II, do mencionado artigo.
Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO Instituição financeira Extravio de cartão de crédito Empréstimo
consignado efetuado em conta bancária do autor Autor guardava a senha junto ao cartão magnético Uso do cartão e da senha
por terceiro fraudador Configuração da responsabilidade exclusiva da vítima Aplicação do art. 14, II, §3º, do CDC Justificativa
de que o autor é idoso e possui parcos recursos Instituição financeira só avisada (pelo autor) acerca do extravio do cartão e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

988

senha após a realização da operação pelo fraudador Presença de excludente de responsabilidade do banco Ação indenizatória
improcedente Aplicação do art. 252, do RITJESP Manutenção da r. sentença proferida Recurso improvido.” [TJ/SP-14ª Câmara de
Direito Privado, Apelação nº 0011500-72.2012.8.26.0445, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 25.09.2015] *** “Ação de indenização.
Improcedência. Sentença regularmente fundamentada. Extravio de cartão bancário. Realização de saques, reputados indevidos.
Demora na comunicação do fato ao Banco-apelado. Culpa exclusiva do apelante. Responsabilidade dele pelas despesas
realizadas em razão da sua desídia. Desnecessidade de inversão do ônus da prova, diante da fundamentação aduzida. Recurso
desprovido.” [TJ/SP-13ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9161984-98.2004.8.26.0000, rel. Des. Cauduro Padin, j.
03.08.2011] À vista de tais circunstâncias, o requerente não demonstrou qualquer falha na prestação dos serviços por parte
do banco réu, não havendo, portanto, nada a ser provido nesse sentido. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos. Sem
custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Desde já, consigno que,
havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à interposição, efetuar o preparo,
que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. O preparo
deve corresponder, portanto, à soma dos seguintes valores: a) 1% sobre o valor da causa ou o valor mínimo correspondente a
5 UFESPs; e b) 2% sobre o valor da condenação ou o mínimo correspondente a 5 UFESPs. Custas de preparo: a) R$106,25
(1% do valor da causa valor mínimo); e b) R$106,25 (2% do valor da condenação/causa valor mínimo). P.R.I.C. - ADV: JORGE
APARECIDO RAMOS ROJO (OAB 93081/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)
Processo 1000014-80.2016.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Afusesp
- Associação dos Funcionários da Secretaria de Segurança de Poá - Vistos. A autora alega que, em 31.03.2015, celebrou um
aditivo contratual com a requerida , para a aquisição de 20 linhas “Smart Ctr 30” pelo valor de R$29,00, mediante a condição
de que as 114 linhas de sua titularidade passassem a custar o valor de R$29,00. Todavia, assevera que a requerida não
cumpriu os termos do ajuste. Assim, requer a restituição dos valores referentes ao período em que as linhas em questão
permaneceram bloqueadas e à cobrança adicional, bem como, a manutenção do valor do plano na modalidade controle. É
de rigor o indeferimento da petição inicial, pois a requerente é parte ilegítima para demandar perante os Juizados Especiais
Cíveis. Com efeito, o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 apresenta rol taxativo das pessoas legitimadas a postular pelo rito do Juizado
Especial. Assim, da simples leitura do mencionado dispositivo, verifica-se que as associações, independentemente de sua
natureza ou finalidade, não estão incluídas no rol dos legitimados. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo
e indefiro a petição inicial, nos termos do art. 51, IV, c/c o art. 8º da Lei nº 9.099/95. Desde já, consigno que, havendo recurso,
a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à interposição, efetuar o preparo, que compreenderá
todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. O preparo deve corresponder,
portanto, à soma dos seguintes valores: a) 1% sobre o valor da condenação ou valor da causa , observando-se o valor mínimo
correspondente a 5 UFESPs; e b) 4% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, observando-se o mínimo
correspondente a 5 UFESPs. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO DA SILVA CAINELI (OAB 357444/SP)
Processo 1002737-09.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte de Pessoas - Madalena Nunes
Pereira - Radial Transporte Coletivo Ltda - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Os
embargos não devem ser conhecidos, pois não preenchem os requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil, mostrandose manifestamente protelatórios. Nos termos do referido dispositivo legal, somente cabem embargos de declaração contra
decisões, sentenças ou acórdãos que contenham alguma omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que os embargos
de declaração possuem a finalidade de apenas suprir alguma deficiência interna da decisão, não servindo para rediscutir o
que já foi decidido. Assim, o efeito infringente dos embargos é excepcional e somente ocorre em situações singulares, o que
não é o caso. Nesse contexto, inexistindo omissões, contradições ou obscuridades evidentes, não existe sequer matéria para
o conhecimento dos embargos. Aliás, tal interpretação deve ser feita diante das razões apresentadas pela embargante, não
bastando a simples menção da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. Se
as razões do recurso não demonstrarem a verdadeira existência de omissões, contradições ou obscuridades, os embargos
não devem ser conhecidos. Nesse sentido: “Embargos de Declaração - Alegada contradição no julgado Não caracterização Questões devidamente analisadas Inexistência de conflito entre os fundamentos e o decidido - Pleito, em verdade, de reanálise
das matérias postas - Descabimento em sede de recurso impróprio - Inteligência do art. 535 do C.P.C. - Cunho nitidamente
infringencial - Não conhecimento, com imposição de multa. A lei processual autoriza os embargos de declaração somente quando
houver na sentença ou acórdão efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a propiciar rejulgamento, no todo
ou em parte, das questões já decididas. Se a conclusão alcançada no julgado não é a desejada pelo recorrente ou se houve,
segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais aplicáveis, das provas produzidas, das postulações
formuladas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo despropositado
pretender alterá-las por meio de embargos declaratórios. A contradição combatível por meio do recurso impróprio há de estar
configurada intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se entre considerações ou fundamentos nela contidos,
os quais se coloquem em contraposição, sendo descabido que se a busque em divergência entre a conclusão encontrada pelos
julgadores e a que, no ver do recorrente, seria correta.” [TJ/SP-11ª Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração nº
991.09.008398-0/50000, rel. Des. Vieira de Moraes, não conheceram dos embargos, com aplicação de multa, v.u., j. 17.12.2009]
Diante de tais considerações, os embargos em questão mostram-se manifestamente protelatórios. Não há qualquer omissão
na sentença, pois todas as questões relevantes para o deslinde da ação foram apreciadas. A mera insatisfação da parte com
a valoração da prova para a solução da lide não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim matéria para ser
deduzida por meio de eventual recurso. Ademais, a questão suscitada pela embargante sobre a suposta responsabilidade
objetiva da embargada foi expressamente afastada na sentença de fls. 137/138. Transcrevo: “Importante considerar também
que quedas no interior de veículos de transporte coletivos são naturais, pois é evidente que, durante o deslocamento, frenagens
e acelerações podem desequilibrar os passageiros. Trata-se de evento natural e inerente ao tipo de serviço prestado, sendo
impossível a sua exclusão e garantia de que não vão ocorrer. (...) Por consequência, diante do conjunto probatório existente,
conclui-se que a queda sofrida pela autora não decorreu de nenhuma conduta dolosa ou culposa do motorista do ônibus da
ré, mas de fatalidade possível e inerente ao serviço que estava sendo prestado, o que isenta a responsabilidade da ré pela
reparação de eventuais danos.” Dessa forma, os presentes embargos de declaração possuem evidente caráter infringente,
mostrando-se manifestamente protelatórios, pois nenhuma omissão, contradição ou obscuridade concreta foi apresentada na
sentença atacada. Tal conduta enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e condeno a embargante a pagar multa de 1% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO GEORGE DA COSTA
(OAB 147790/SP), MILTON MEGARON DE GODOY CHAPINA (OAB 312133/SP), SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/
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SP)
Processo 1002943-23.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Kelly Silva Santos
- Dilson dos Santos Gonçalves - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Cabe,
no presente caso, julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, uma vez que é
desnecessária a produção de provas em audiência. Todas as questões de fato já foram demonstradas por meio de documentos,
não sendo necessária maior dilação probatória. A autora afirma que adquiriu do réu o veículo Ford/Fusion, placas EZB 9521.
Argumenta que, na ocasião da contratação, assumiu o financiamento do referido veículo, o qual atingiria o valor máximo de
R$20.000,00. Todavia, argumenta que precisou desembolsar a quantia de R$32.000,00 para quitar o aludido financiamento.
Assim, requer que o réu seja condenado a indenizar-lhe no valor pago a maior. Por sua vez, o requerido argumenta que, na
época do negócio, o valor do automóvel, segundo a tabela Fipe, seria de R$59.785,00. Desse modo, aduz que a autora não
teria pago parte do valor da entrada do veículo, no montante de R$6.035,00. Assim, em pedido contraposto, requer seja a
requerente condenada a pagar-lhe a mencionada quantia. A pretensão da requerente é procedente. Inicialmente, cabe ressaltar
que, embora seja incontroverso o negócio celebrado entre as partes, nenhuma delas demonstrou qual teria sido o valor total
do negócio. Dessa forma, a questão posta em Juízo cinge-se ao montante que deveria ter sido desembolsado pela autora para
fins de quitação do financiamento do veículo em comento. Nesse contexto, é despropositada e irrelevante a indicação do réu
sobre qual seria o valor de mercado do veículo à época da negociação, pois, conforme já analisado, não há nos autos nenhum
indício sobre o real valor do ajuste. Por outro lado, o documento de fls. 6 demonstra que, em 10.11.2014, ao adquirir do réu
o automóvel em tela, a requerente comprometeu-se a assumir a quitação do valor remanescente do financiamento do bem, o
qual deveria atingir o montante máximo de R$20.000,00. Não obstante, conforme se depreende dos documentos de fls. 8/11, a
autora precisou desembolsar a quantia de R$32.000,00 para efetuar a referida quitação. Por consequência, é certo que o réu
deve indenizar à autora o valor correspondente ao montante por ela pago a maior, qual seja, R$12.000,00. Por fim, é descabido
o pedido contraposto do requerido, uma vez que se funda em fatos diversos da causa de pedir deduzida na petição inicial. Ante
o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora indenização no valor de R$12.000,00, o qual
deve ser atualizado pela tabela prática de débitos judiciais do Tribunal de Justiça desde a data do último desembolso (fls. 11)
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por outro lado, julgo improcedente o pedido contraposto. Sem
prejuízo, para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, comprove o requerido, por meio de documentos idôneos,
a sua condição de hipossuficiente, no prazo de 5 dias. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Desde já, consigno que, havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita
deverá, nas 48 horas seguintes à interposição, efetuar o preparo, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. O preparo deve corresponder, portanto, à soma dos seguintes valores:
a) 1% sobre o valor da causa ou o valor mínimo correspondente a 5 UFESPs; e b) 2% sobre o valor da condenação ou o
mínimo correspondente a 5 UFESPs. Custas de preparo: a) R$120,00 (1% do valor da causa); e b) R$240,00 (2% do valor da
condenação). P.R.I.C. - ADV: FELIPE NUNES PEREIRA (OAB 236363/SP), JOSEFA BERNADETE DA SILVA (OAB 347000/SP)
Processo 1004555-93.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Limper
Saneantes - Vistos. A autora afirma que era contratante dos serviços de informações cadastrais da ré, tendo solicitado
o cancelamento dos referidos serviços em abril do corrente ano. Todavia, aduz que a requerida não efetivou o referido
cancelamento, bem como continuou a cobrar-lhe as respectivas mensalidades. Além disso, sustenta que teve o seu nome
comercial negativado pela ré em razão da dívida em questão. Assim, pretende a antecipação dos efeitos da tutela, para que o seu
nome seja excluído dos cadastros restritivos. No presente caso, restam ausentes os requisitos previstos no art. 273 do Código
de Processo Civil. Considerando que o documento de fls. 22/23 demonstra, apenas, a coleta de dados constantes nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a autora não colacionou aos autos os extratos dos referidos órgãos, apesar
de especificamente intimada para tanto, inexiste prova preconstituída acerca da efetiva negativação do nome da requerente.
Assim, a questão posta em Juízo demanda regular instrução probatória, com a instauração do devido contraditório. Indefiro,
portanto, a antecipação da tutela pleiteada. Sem prejuízo, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 18 de março de
2016, às 14:40 horas. Cite-se a ré, com as advertências de praxe. Intime-se. - ADV: THAÍS DE ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
(OAB 359993/SP)
Processo 1004637-27.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte de Pessoas - Jose de Meira
Barbosa - Informe o autor, com urgência, o endereço correto da empresa requerida, tendo em vista a não localização da mesma
conforme devolução de AR. De fls. 23. - ADV: FLAVIO NIVALDO DOS SANTOS (OAB 268052/SP)
Processo 1005026-12.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Josias
Pereira dos Santos - Vistos. Para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, comprove o requerente, por meio
de documentos idôneos, a sua condição de hipossuficiente, no prazo de 5 dias. O autor alega que, no ano de 2007, seus
documentos pessoais foram extraviados. Assim, argumenta que foi firmado, mediante fraude com o uso de seus documentos,
um contrato de financiamento para aquisição de veículo perante o réu Banco Itaú. Além disso, sustenta que o banco requerido
negativou o seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida em questão. Dessa forma, requer, em
antecipação dos efeitos da tutela, o bloqueio do aludido veículo e a transferência da dívida que sobre ele recai. No presente
caso, restam ausentes os requisitos previstos no art. 273 do Código de Processo Civil, uma vez que, tanto o bloqueio do
veículo, como a transferência da dívida, são providências inócuas, de cunho meramente administrativo. Ademais, as alegações
formuladas pelo autor são unilaterais, de modo que a questão posta em Juízo demanda regular instrução probatória, com a
instauração do devido contraditório. Indefiro, portanto, a antecipação da tutela pleiteada. Sem prejuízo, designo AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO para o dia 17 de março de 2016, às 15:50 horas. Citem-se os requeridos, com as advertências de praxe. Intimese. - ADV: ROSANA MAIA VIANA DA SILVA (OAB 307351/SP)
Processo 1005026-12.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Josias
Pereira dos Santos - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Melhor compulsando os autos,
verifico que, com relação ao Detran, o presente feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito. Com efeito, a responsável por
eventuais tributos e penalidades incidentes sobre o veículo em questão é a fazenda pública. Se não bastasse isso, sequer há
notícia nos autos acerca da existência de impostos, taxas ou multas relacionados ao mencionado veículo. Desse modo, o Detran
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Ante o exposto, com relação ao Detran Departamento de Trânsito
do Estado de São Paulo, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 295, II, do Código de Processo Civil, e julgo extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, prossiga-se o feito
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com relação ao réu Banco Itaú. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95. Desde já, consigno que, havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à
interposição, efetuar o preparo, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro
grau de jurisdição. O preparo deve corresponder, portanto, à soma dos seguintes valores: a) 1% sobre o valor da causa ou o
valor mínimo correspondente a 5 UFESPs; e b) 2% sobre o valor da condenação ou o mínimo correspondente a 5 UFESPs.
Custas de preparo: a) R$106,25 (1% do valor da causa valor mínimo); e b) R$106,25 (2% do valor da condenação/causa valor
mínimo). P.R.I.C. - ADV: ROSANA MAIA VIANA DA SILVA (OAB 307351/SP)
Processo 1005101-51.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Wanderly Prado Amado
- Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 16 de março de 2.016 às 15:00 horas. Citem-se, advertindo-se os réus de
que, caso não haja acordo, a contestação deverá ser apresentada se escrita, digitalmente, até a instalação da audiência ou, se
oral, na própria audiência, sob pena de revelia. Intime-se o autor, por meio do D.J.E. - ADV: RICARDO MARTINS CAVALCANTE
(OAB 178088/SP)
Processo 1005181-15.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Valter Pinto
Barra - Vistos. Diante do documento de fls. 37, concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anotese. O autor afirma que aderiu ao plano de saúde empresarial da ré. Argumenta que o boleto com vencimento em novembro de
2015 não lhe foi enviado, motivo pelo qual solicitou à requerida a emissão de um novo boleto. Aduz que, não obstante tenha
quitado regularmente o mencionado boleto, tal pagamento não foi computado. Assim, requer, em antecipação dos efeitos da
tutela, que a ré abstenha-se de efetuar o cancelamento dos serviços contratados, até decisão final do processo. Tendo em vista
a verossimilhança das alegações do autor, bem como os documentos de fls. 22/57, bem como considerando o evidente perigo
de dano decorrente do cancelamento contratual, verifico que estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 273 do
Código de Processo Civil, razão pela qual defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que se abstenha de
efetuar o cancelamento dos serviços prestados ao autor, em razão do inadimplemento do boleto com vencimento em novembro
de 2015, até decisão final deste feito. Sem prejuízo, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 16 de março de 2016, às
16:00 horas. Cite-se a requerida, com as advertências de praxe. Intime-se. CÓPIA IMPRESSA DESTA DECISÃO DEVERÁ SER
REMETIDA À RÉ E SERVIRÁ COMO OFÍCIO PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM. - ADV: VANESSA APARECIDA
RIBEIRO CAMARGO (OAB 368402/SP)
Processo 1005203-73.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Alice
Valloci Fernandes - Vistos. A autora alega que é segurada do plano de saúde da ré. Argumenta que, em 16.06.2014, a requerente
migrou do plano empresarial para o plano escolar individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
Não obstante, argumenta que, ao solicitar autorização para submeter-se a um procedimento cirúrgico, a requerente teve o
se pedido negado, sob o argumento de que não haveria cumprido o período de carência estipulado contratualmente. Assim,
requer, em antecipação dos efeitos da tutela, que a ré efetue a cobertura do referido procedimento. O presente feito deve ser
extinto, sem julgamento do mérito, pois a autora, menor impúbere e absolutamente incapaz, é parte ilegítima para demandar
perante os Juizados Especiais Cíveis, conforme vedação expressa do art. 8º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, declaro
a incompetência absoluta deste juízo e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 51, IV, c/c o art. 8º, §1º, I, da Lei nº
9.099/95. Desde já, consigno que, havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à
interposição, efetuar o preparo, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro
grau de jurisdição. O preparo deve corresponder, portanto, à soma dos seguintes valores: a) 1% sobre o valor da causa ou o
valor mínimo correspondente a 5 UFESPs; e b) 2% sobre o valor da condenação ou o mínimo correspondente a 5 UFESPs.
Custas de preparo: a) R$106,25 (1% do valor da causa valor mínimo); e b) R$106,25 (2% do valor da condenação/causa valor
mínimo). P.R.I.C. - ADV: FRANKLIN CHARLYE DUCCINI (OAB 287027/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MESSIAS ALTEMANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELICA ALVES CAMARA ALVAREZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 1005038-26.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Aposentadoria - Domingos Razzano Filho
- Vistos. Preliminarmente, tendo em vista o teor do documento de fls. 48/49, intime-se o autor para, no prazo de 10 dias,
emendar a petição inicial, a fim de esclarecer qual o objeto do mandado de segurança por ele impetrado, juntando nos autos
certidão de objeto e pé para comprovar o atual estágio do processo em questão. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV:
RODRIGO ROSSINI DA SILVA (OAB 200918/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MESSIAS ALTEMANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELICA ALVES CAMARA ALVAREZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0171/2015
Processo 0000478-58.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Luciana Kovacs
dos Santos - VIP TRANSPORTES URBANO LTDA - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
DECIDO. A autora afirma que trafegava com o seu veículo pela Rua Jequitinhonha, no município de São Paulo, quando o veículo
da empresa ré, que transitava na faixa exclusiva de ônibus, repentinamente invadiu a sua via, abalroando a lateral direita do
seu veículo. Argumenta que, em razão do acidente, sofreu danos materiais em seu automóvel, os quais requer que sejam
indenizados. Além disso, pleiteia indenização pela desvalorização do seu veículo, bem como pelos danos morais sofridos. Por
sua vez, a requerida, preliminarmente, argui a sua ilegitimidade passiva. No mérito, nega qualquer envolvimento no acidente
em questão. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não há, nos autos, prova cabal de que a atribuição
de responsabilidade à ré pelo acidente narrado trata-se de um equívoco manifesto. No mérito, a pretensão da requerente é
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improcedente. No caso em tela, é controvertida a questão sobre a participação do coletivo da empresa ré no acidente em questão.
Nesse contexto, cabia à autora comprovar a responsabilidade da requerida pelo evento danoso, nos termos do art. 333, I, do
Código de Processo Civil. Todavia, ela não produziu nenhuma prova concreta neste sentido, quer por meio de documentos, uma
vez que não apresentou nenhuma foto do veículo envolvido no acidente, quer por meio de testemunhas, já que expressamente
afirmou não possuir nenhuma para arrolar (fls. 18). Por outro lado, a ré demonstrou documentalmente que a sua frota de ônibus
não realiza itinerário na via em que teria ocorrido o acidente (fls. 42), versão esta que foi corroborada pelas testemunhas por
ela arroladas (fls. 67/68). Desse modo, como a requerente não demonstrou os fatos por ela alegados na petição inicial, os quais
foram impugnados de forma suficiente e verossimilhante pela ré, é de rigor a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, julgo
improcedentes os pedidos. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95. Desde já, consigno que, havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à
interposição, efetuar o preparo, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro
grau de jurisdição. O preparo deve corresponder, portanto, à soma dos seguintes valores: a) 1% sobre o valor da causa ou o
valor mínimo correspondente a 5 UFESPs; b) 2% sobre o valor da condenação ou o mínimo correspondente a 5 UFESPs; e
c) porte de remessa e retorno, nos termos do art. 4º, I e II, e § 1º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, c/c os arts. 42 e 54 da Lei
nº 9.099/95. Custas de preparo: a) R$106,25 (1% do valor da causa valor mínimo); b) R$113,41 (2% do valor da condenação/
causa); e c) R$32,70 (porte de remessa e retorno 1 volume). P.R.I.C. - ADV: MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA (OAB
161014/SP)
Processo 0001116-91.2015.8.26.0462 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
- Adriano Costa Leite - Maria D Ajuda dos Santos - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
DECIDO. O autor afirma que locou à ré um imóvel pelo período de 12 meses, com início em 18.08.2013 e término em 18.08.2014.
Todavia, a requerida devolveu o imóvel apenas em 20.12.2014, mas sem pagar os aluguéis referentes aos meses de novembro
e dezembro de 2014. Assim, requer que ela seja condenada a pagar os aluguéis em aberto. Por sua vez, a requerida argumenta
que, no momento da contratação da locação, deu ao requerente caução no valor equivalente a um aluguel, bem como efetuou
o pagamento regular de todos aluguéis, inclusive o referente ao mês de novembro de 2014. Todavia, no momento em que
deixou o imóvel em dezembro de 2014, não efetuou o pagamento do aluguel em razão da caução que já havia dado ao autor,
a qual quitou o seu último mês de aluguel. A pretensão do autor é improcedente. Apesar de a requerida não possuir recibos de
quitação dos aluguéis referentes aos meses mencionados pelo autor na petição inicial, existem provas suficientes nos autos
de que ela efetuou o pagamento dos valores em questão. A requerida juntou com a sua contestação uma declaração emitida
pela esposa do requerente, datada de 15.12.2014 (fls. 29), em que esta afirma que a requerida sempre pagou corretamente os
aluguéis, nada mencionando sobre qualquer débito existente. Além disso, em audiência de instrução, a esposa do requerente,
Maria Lima Leite (fls. 62), confirmou que redigiu e assinou a declaração de fls. 29, mas disse que foi “apertada” pela requerida.
Indagada sobre esta circunstância, a depoente não conseguiu especificar nenhuma forma de coação ou ameaça. Todavia,
apesar do referido documento, ela afirmou que a ré não pagou os aluguéis de outubro e dezembro de 2014, bem como ela não
efetuou qualquer depósito de caução em garantia. Afirmou também que tentou entregar recibos de pagamento dos aluguéis à
requerida, mas ela não os recebia. A depoente reconheceu também o contrato de fls. 7/9, mas afirmou que ele não foi assinado
pela ré, pois ela se negava, dizendo que logo deixaria o imóvel. É certo que a esposa do requerente não integrou o contrato
de locação celebrado entre as partes (fls. 7/9). Todavia, ela demonstrou claramente ter conhecimento do negócio, da rotina de
pagamentos dos aluguéis, bem como da adimplência ou não da requerida. Dessa forma, a simples alegação vaga e genérica
da esposa do requerente, em audiência, de que foi “apertada” pela requerida, não justifica a declaração de quitação de fls.
29. Ressalte-se que a depoente demonstrou claro entendimento do negócio que havia sido celebrado, bem como sobre os
pagamentos efetuados. Portanto, não é crível que ela tenha emitido uma inverídica declaração de quitação em virtude de uma
suposta coação que nem mesmo conseguiu precisar no que consistiria. Além disso, a própria depoente confirmou que não foram
entregues recibos de pagamento de aluguéis à ré, sob o argumento de que esta teria se recusado a recebê-los. Novamente, tal
alegação também não se mostra verossímil, pois não é possível acreditar que a requerida não desejasse receber um documento
comprobatório dos pagamentos que efetuou. Acrescente-se também que a depoente expressamente afirmou que a ré sempre
efetuou o pagamento regular de seus aluguéis, circunstância esta que apenas reforça a conclusão de que, apesar da ausência
de recibos no presente caso, a requerida quitou integralmente a sua dívida. Portanto, diante do conjunto probatório existente
nos autos, ficou suficientemente demonstrado que a ré pagou integralmente a dívida ora cobrada, não fazendo o autor jus à
cobrança por ele pretendida. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de
jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: MARINHO MENDES (OAB 64319/SP)
Processo 0006296-88.2015.8.26.0462 - Pedido de Providências - Registro de Imóveis - Samuel Conti - Vistos. Recebo a
apelação de fls. 31/34 em seus regulares efeitos. Remetam-se os autos à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Int. - ADV:
ANA NERY FERREIRA VERA CRUZ VILELA (OAB 299139/SP)
Processo 0018770-38.2008.8.26.0462 (462.01.2008.018770) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - David
Antonio Falcão - Jenilson Cardoso das Virgens - - Sirivaldo Jose da Silva - Intimar o requerente, através de seu patrono, a
manifestar-se nos autos, no prazo de 10 dias, sobre o integral cumprimento do acordo, no silencio os autos são encaminhados
ao arquivo para posterior destruição no prazo de 90 dias. - ADV: SILAS DOS SANTOS CARVALHO (OAB 165050/SP), JOAO
CAPELOA DA MAIA TARENTO (OAB 30937/SP)
Processo 2000135-96.2013.8.26.0462 - Pedido de Providências - Registro de Imóveis - Marfinite Tecnologia & Design - “
Intimar o DNIT do inteiro teor do despacho de fls. 690: J. Tendo em vista os documentos ora apresentados, manifeste-se o
DNIT sobre o seu interesse recursal, no prazo de 05 dias. “ - ADV: ENILSON CAMARGOS CARDOSO (OAB 170543/SP), LIGIA
CARLA MILITÃO DE OLIVEIRA (OAB 270022/SP)

FORO DISTRITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILAS MARIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2016
Processo 1000347-06.2015.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y.S.C. - Ato ordinatório: Manifestese a parte autora acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 22), a qual se encontra disponível para consulta, no prazo de 48
(horas) ante a proximidade da audiência designada. - ADV: ODAIR FERNANDES DOS SANTOS (OAB 141804/SP)
Processo 1000501-24.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Revisão - M.S.A.S. - Ato Ordinatório - Intime-se a parte
autora a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 32, que se encontra disponível na íntegra no portal e-SAJ,
no prazo de 48 horas, ante a proximidade da audiência designada para o dia 15/02/2016 às 14:50h. - ADV: JOSE FRANCISCO
DE MELO (OAB 151700/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILAS MARIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2016
Processo 0008579-24.2015.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - M.R.S.C. - J.I.S. - Ato ordinatório - Intime-se a parte
autora a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls 44, que se encontra disponível na íntegra para consulta no
portal E-SAJ, tendo em vista ‘’AUDIÊNCIA” designada nos autos para 16/02/2016 ÀS 14:30 HORAS. Prazo 48 horas. - ADV:
RENATA AVILA GIOVANNONI (OAB 295948/SP)
Processo 0008823-55.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008823) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Gilvano Jose da Silva - - Joelson Benicio de Souza - Radial Transporte Coletivo Ltda - - Romualdo Rodrigues Alves - Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais - Ato ordinatório - Intime-se a parte autora a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça
de fls 591, que se encontra disponível na íntegra para consulta no portal E-SAJ, tendo em vista “AUDIÊNCIA” designada nos
autos para 25/01/2016 ÀS 16:30 HORAS. Prazo 48 horas. - ADV: EDSON HIGINO DA SILVA (OAB 123826/SP), LUIZ ANTONIO
ALVES DE SIQUEIRA (OAB 155751/SP), SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP), DULCINÉA DOS SANTOS (OAB
193578/SP), OLAVO APARECIDO DE ARRUDA CÂMARA (OAB 40519/SP)

3ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ FORATO ANHÊ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS CAMBUY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0000518-53.2010.8.26.0191 (191.01.2010.000518) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Celia Regina Santos dos Anjos de Brito - Instituto Nacional de Seguro Social - Ronaldo Jorge - Manifeste-se a autora sobre o
pagamento do ofício expedido às folhas 360. Prazo 5 dias. - ADV: JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/
SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)
Processo 0001590-02.2015.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - V.B. - J.D.B. - Compareça o autor em cartório para
retirada da certidão de interdição, que se encontra na contra capa dos autos. Prazo 5 dias. - ADV: ELIZABETH MIROSEVIC
(OAB 184533/SP)
Processo 0001635-06.2015.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.B.S. - V.L.S.
- Manifeste-se a autora sobre o resultado da pesquisa on line com a informação: “não foram localizadas ocorrências(...)”. Prazo
5 dias. - ADV: JOSE MARCELINO MIRANDOLA (OAB 123070/SP), THALISSA COSTA ANDERE RAMOS (OAB 245900/SP)
Processo 0002273-39.2015.8.26.0191 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Danilo Henrique Machado de Souza - - Cristiane
Gonçalves de Souza - Pedro Luiz Correa Allen - - Sabino Rosa - - Rubens Tredici da Silva - - Marcus Viniccius Florindo Coelho Vistos. Fls. 139 recebo como emenda à inicial. Anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de
15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ROSANE SANCHES ANTUNES (OAB 180123/SP)
Processo 0002505-85.2014.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.V.A. - K.V.S. Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05
dias. - ADV: MANOEL JESUS DE AQUINO (OAB 69434/SP), ODAIR FERNANDES DOS SANTOS (OAB 141804/SP)
Processo 0002799-06.2015.8.26.0191 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- ANTONIO VENTURA PAIVA - José Monteiro de Oliveira - O reqeurido deverá providenciar o recolhimento da CPA (Carteira
Previdenciária de Advogados), lembrando que, caso seja juntado novo substabelecimento, deverá estar acompanhado da
respectiva CPA. Prazo: 5 dias, sob pena de desentranhamento dos atos postulatórios. - ADV: JOAO CARLOS PUJOL FOGACA
(OAB 148874/SP)
Processo 0003249-80.2014.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Oswaldo Alves Rodrigues - Ciência à Drª. Debora dos Santos de Oliveira OAB/SP
209040, de que foi nomeada curadora especial do requerido Oswaldo Alves Rodrigues, citado por edital e deverá se manifestar
no prazo legal. - ADV: DEBORA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 209040/SP), FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP),
PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)
Processo 0003423-55.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - N.T.P. - F.E.S.P. - Manifeste-se o
autor, em réplica, sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: FERNANDO LUIS SILVA DE OLIVEIRA (OAB 144284/SP)
Processo 0003428-53.2010.8.26.0191 (191.01.2010.003428) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
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Fiduciária - Bv Financeira Sa C.f.i. - Ricardo Evangelista da Silva - Para os serviços dos Sistemas: INFOJUD, BACENJUD
e RENAJUD, recolha o autor, as custas em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FDT. Código 434-1. Prazo
5 dias - ADV: JEFFERSON GOULART DA SILVA (OAB 220293/SP), DAISA APARECIDA PEREIRA BELTRAN (OAB 244393/
SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), ANA ROSA DE LIMA LOPES
BERNARDES (OAB 298923/SP)
Processo 0003786-81.2011.8.26.0191 (191.01.2011.003786) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Isauro Jose
de Lima de Godoy - Djarmi Ferreira da Silva - Vistos. HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes (fls. 196/197) para que
produza seus jurídicos e legais efeitos. Suspendo o presente feito até 15/05/2016 oportunidade em que o exequente deverá se
manifestar em termos de extinção do cumprimento da sentença, importando seu silêncio em concordância tácita. Intime-se. ADV: JOSE MARCELINO MIRANDOLA (OAB 123070/SP), ELCIO CAETANO DE LIMA (OAB 109668/SP)
Processo 0004332-68.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condominio Residencial dos
Ipês - Alexsandro Castro de Jesus - Ciência à Drª. Patrícia Tavares da Cruz, OAB/SP 235331, de que foi nomeada curadora
especial do requerido Alexsandro Castro de Jesus, citado por edital, e deverá se manifestar no prazo legal. - ADV: FABSON
TEIXEIRA CORRÊA (OAB 155419/SP), PATRICIA TAVARES DA CRUZ (OAB 235331/SP)
Processo 0004731-63.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jose Pereira de Aleluia - Manoel
Antonio dos Santos Filho - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça, que deixou de citar o requerido em virtude
de “o requerido não trabalha no local e é desconhecido”. Prazo 05 dias. - ADV: FERNANDA BARBOSA NEVES (OAB 325689/
SP)
Processo 0005119-29.2015.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.E.R.S. D.E.S.R. - Vistos. Defiro o processamento pela Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Diante do equivoco comprovado,
reconsidero a decisão proferida 14 e determino o prosseguimento do feito. Torne sem efeito a sentença proferida e anote-se no
sistema. Após, cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito apontado na inicial (devidamente atualizado
e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade
de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei, ficando deferido os benefícios do artigo 172, §2º, do CPC. Intime-se. - ADV: CASSIO HENRIQUE RANALLI (OAB 346270/
SP)
Processo 0005303-19.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.J.B.S. - - M.S.S. - D.D.S. - - C.B.S. - T.C.D.S.
- Ciência ao Dr. Dionísio Nunes de Souza Junior, OAB/SP 325372, de que foi nomeado curador especial do Deusdete Dias
dos Santos, citado por edital, e deverá se manifestar no prazo legal. - ADV: MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP),
DIONISIO NUNES DE SOUZA JUNIOR (OAB 325372/SP), LUIZ CARLOS PINTO (OAB 321968/SP)
Processo 0005383-17.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Inadimplemento - Banco Itaucard S/A
- Elias Alves de Brito Filho - Manifeste-se o autor em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC).
- ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP),
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)
Processo 0006249-54.2015.8.26.0191 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel MARIA DA PENHA OLIVEIRA - CELSO RICARDO DA PAZ - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se
encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05 dias. - ADV: NELSON RODRIGUES DA CUNHA (OAB 30334/SP),
ODAIR FERNANDES DOS SANTOS (OAB 141804/SP)
Processo 0006483-36.2015.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.C.S.L. - A.T.L. - Manifeste-se a autora, em réplica,
sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: OSVALDO SANTOS FILHO (OAB 83603/SP), IVAN BERNARDO DE SOUZA (OAB
107731/SP)
Processo 0006634-02.2015.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y.E.S.N.B. - E.L.B.S. - Manifeste-se
o autor, sobre o ofício da empregadora Nacional Utilidades (fls. 51) informando que o requerido prestou serviços temporários até
16/10/2015. Prazo 5 dias. - ADV: APARECIDA RAMOS DE LIMA (OAB 332111/SP)
Processo 0006756-49.2014.8.26.0191 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - José Carlos Pires - Milton dos Santos
Filho - Para os serviços dos Sistemas: INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, recolha o autor, as custas em favor do Fundo
Especial de Despesa do Tribunal - FDT. Código 434-1. Prazo 5 dias. - ADV: IRACI SENHORINHA DA CONCEIÇÃO GARCIA
(OAB 283051/SP)
Processo 0007137-28.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007137) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Minervino
Antunes de Souza - Romilson da Silva - Fernando Paulo de Andrade Neves - Vistos. Fls. 205: manifeste-se o requerido. Intimese. - ADV: ANTONIO LEIROZA NETO (OAB 83287/SP), HELIO JOSE DIAS (OAB 120116/SP), PAULO SAMUEL DOS SANTOS
(OAB 97013/SP)
Processo 0007282-79.2015.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.B.C. - D.O.C. - Manifeste-se a
parte autora acerca da devolução do AR o qual constou que “não existe o número”. Prazo 48 horas, tendo em vista a designação
da Audiência para o dia 19/02/2016, as 14:30. - ADV: MARIZA MARGARETH DE SOUZA LEAL BASTOS (OAB 244715/SP)
Processo 0007392-15.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - ALEXANDRE CARLOS DE MOURA - Manifeste-se o autor sobre a
certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05 dias. - ADV: FLÁVIA CUNHA
SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)
Processo 0007517-46.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Dissolução - C.O.S. - L.V.S.S. - Manifeste-se o autor sobre
a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça. Prazo 05 dias. - ADV: DEBORA DOS
SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 209040/SP)
Processo 0007972-11.2015.8.26.0191 (apensado ao processo 0004148-44.2015.8.26) (processo principal 000414844.2015.8.26) - Incidente de Falsidade - Nulidade - Nadia Serhan - Banco Itau Bmg Consignado S/A - Manifeste-se o autor, em
réplica, sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: GABRIELA SANTOS TARDIM (OAB 193009/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB
241287/SP)
Processo 0008188-69.2015.8.26.0191 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - CLEUSA GOMES MOREIRA - Joao
Rodrigues de Oliveira - Os patronos do autor, deverão providenciar a assinatura da petição juntada ao presente feito (fls. 30/31).
Prazo 5 dias. - ADV: FLODOBERTO FAGUNDES MOIA (OAB 102446/SP), THIAGO DUARTE FAGUNDES MOIA (OAB 217795/
SP)
Processo 0008410-71.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - MORAES & SCROCCARO HOTELARIA
LTDA ME - Hidraulica e Montagem Jf Ltda Me - Manifeste-se o autor sobre o ‘AR’ que retornou com a informação: “mudou-se,
Ausente e outros”. Prazo 05 dias. - ADV: RHAFAEL COSTA DE BORBA (OAB 30349/SC)
Processo 0008598-98.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Renata Barreto - Renata
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Barreto - Vistos. Fls. 129: trata-se de ação de execução de título extrajudicial, portanto, não haverá resolução do mérito do
processo. Assim, tendo em vista a decisão do incidente de exceção de pré-executividade, manifeste-se a autora, devendo
indicar o tipo de constrição que pretende em termos de execução. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV:
RENATA BARRETO (OAB 133117/SP), JEOZENALDO LOURENÇO CORRÊA JUNIOR (OAB 168677/SP)
Processo 0008656-67.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Marleide Dias dos Santos - Evaldo Martins
dos Santos - Manifeste-se a autora sobre a certidão do Oficial(a) de Justiça que se encontra disponível no site do Tribunal de
Justiça. Prazo 05 dias. - ADV: MARCELO ESTEVE MARQUES (OAB 177806/SP)
Processo 0008877-16.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LAIS VENTURA SILVA
- Município de Ferraz de Vasconcelos - - Estado de São Paulo - - Hospital Dr. Osiris Floriano Coelho - Manifeste-se o autor, em
réplica, sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: JOÃO FELIPPE BELEM DE GOUVEIA REIS (OAB 189102/RJ)
Processo 0009291-82.2013.8.26.0191 - Divórcio Consensual - Dissolução - B.F.B.S. - A.S. - Providencie o interessado as
cópias necessárias, bem como, taxa própria para expedição de carta de sentença. Prazo 05 dias. - ADV: ARNALDO JUVENAL
NETO (OAB 96884/SP), FABIO CLEITON ALVES DOS REIS (OAB 218884/SP)
Processo 0009465-28.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009465) - Cumprimento de sentença - Condomínio - Condominio
Meridional de Ferraz de Vasconcelos - Imobiliaria Santa Tereza - Geralda Maria Siqueira da Silva - Manifeste-se o autor sobre
a impugnação apresentada pela requerida. Prazo 10 dias. - ADV: FLAVIO WLADIMIR ALVES CORDEIRO (OAB 143093/SP),
EDSON FERREIRA SILVA (OAB 163585/SP)
Processo 0010444-19.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - DISAL
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. - Marco Antonio Fernandes Fonte - Esclareça o autor o endereço a ser diligenciado,
(endereço completo inclusive com CEP) uma vez que o endereço lançado às folhas 103, não confere com o CEP apresentado,
bem como não foi comprovado recolhimento de GRD ao Sr. Oficial de Justiça. Prazo 5 dias. - ADV: EDEMILSON KOJI MOTODA
(OAB 231747/SP)
Processo 0012517-95.2013.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.H.S.B. A.S.B.C. - Ciência ao Dr. Dionísio Nunes de Souza Júnior OAB 325372, de que fora nomeado defensor do requerido Alex Sandro
Brito da Conceição e deverá se manifestar do cálculo elaborado no prazo de 10 dias. - ADV: DIONISIO NUNES DE SOUZA
JUNIOR (OAB 325372/SP), SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP)
Processo 1001720-69.2014.8.26.0462 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Bradesco Financiamentos S/A - GABRIEL
FERNANDES DA SILVA - Manifeste-se o autor em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP)
Processo 1011461-76.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Nelson de Almeida - BANCO
BRADESCO S/A - Manifeste-se o autor, em réplica, sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU
CAPELLO (OAB 206793/SP), ANTONIO CARLOS ANSELMO (OAB 309277/SP)
Processo 3000399-70.2012.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Nadia Jane de Almeida - ATTUAL
EVENTOS GILBERTO SOUSA VIEIRA - Manifeste-se o autor, em réplica, sobre a contestação. Prazo 10 dias. - ADV: CLAUDIO
HIROKAZU GOTO (OAB 277624/SP), SUELI MARIA BELTRAMIN (OAB 114560/SP)

PORANGABA
Cível
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2016
Processo 0001187-69.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.M.L.O. - - V.L.O. - J.S.S. - Vistos. Fl. 48:
DEFIRO o requerimento formulado pela Assistente Social. OFICIE-SE ao Hospital das Clínicas da UNESP de Botucatu-SP, COM
A MÁXIMA URGÊNCIA, para encaminhar a cópia do relatório e prontuário médico da requerida, referente à internação para o
parto da criança (Pedro Emanuel de Oliveira), ocorrido no dia 11/01/2015 (fl. 15), a fim de complementar o parecer técnico a ser
elaborado pela Assistente Social deste Juízo. AGUARDE-SE a realização da nova avaliação psicológica (fl. 41/43 e 49). Intimese. - ADV: PAULO CESAR DOMINGUES FERRARI (OAB 341899/SP)
Processo 0003555-32.2007.8.26.0470 (470.01.2007.003555) - Procedimento Ordinário - Lúcia de Fátima Silva - Inssinstituto Nacional de Seguro Social - Vistos. CIÊNCIA às partes da consulta realizada (fl. 175/177). Nada mais sendo requerido,
ARQUIVEM-SE. Intime-se. - ADV: FERNANDO HENRIQUE VIEIRA (OAB 223968/SP), DINARTH FOGACA DE ALMEIDA (OAB
148743/SP), NIVALDO BENEDITO SBRAGIA (OAB 155281/SP)
Processo 0003663-85.2012.8.26.0470 (470.01.2012.003663) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Edson Donizeti de Barros Costa - Intime-se o patrono da parte requerente para apresentação de memoriais escritos no prazo
sucessivo de 05 (cinco) dias. - ADV: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP)
Processo 0004322-26.2014.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - MARIA EMILIA DOMINGUES
DE SOUZA LOPES - - JOSÉ LOPES SOBRINHO - LUZIANO DOMINGUES DA COSTA - - ALFREDINA SOARES DA COSTA Vistos. Ante o quanto relatado na certidão de fl. retro, intimem-se pessoalmente os autores para, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, dar regular andamento ao feito, cumprindo-se o quanto estabelecido às fl. 26, sob pena de extinção e arquivamento
dos autos. Intime-se. - ADV: JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR (OAB 171466/SP), EVARISTO ANSELMO BASTOS (OAB
81100/SP)
Processo 0004981-06.2012.8.26.0470 (470.01.2012.004981) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (Art. 55/6) - Lucia de Fatima Silva - Inss-instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. DESENTRANHE-SE o ofício
de fl. 178/184. JUNTE-SE nos autos n.º 0003555-32.2007.8.26.0470. Após, TORNEM os autos conclusos para sentença. Intimese. - ADV: FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP), HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO (OAB 191283/SP), ROANNY
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

995

ASSIS TREVIZANI (OAB 292069/SP)
Processo 3002881-90.2013.8.26.0470 - Divórcio Litigioso - Casamento - A.C.R.N. - J.N.S.N. - Oficie-se para nomeação
de Curador Especial à requerida citada por Edital. Com a nomeação, intime-se para oferta de contestação. - ADV: LEANDRO
FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)
Processo 3004202-63.2013.8.26.0470 - Monitória - Cheque - Luiz Carlos Vieira Sobrinho - Franciele de Oliveira Silva - Rafael da Silva - Vistos. RECEBO o recurso de apelação interposto pelo requerido às fl. 68/74 em seu duplo efeito. VISTA
às contrarrazões para o requerente. Após, SUBAM os autos à Superior Instância, no prazo e com as homenagens e cautelas
de estilo. Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 304815/SP), EDVALDO LUIZ FRANCISCO (OAB 99148/SP),
WADIH JORGE ELIAS TEOFILO (OAB 214018/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2016
Processo 1000025-22.2015.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Alhos Zamuner Ltda - Vistos. Fl.
53/54 e 55/56: REGULARIZE-SE o cadastro dos advogados junto ao sistema informatizado. CERTIFIQUE-SE o decurso do
prazo (fl. 52). Após, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV:
THAMIRIS SCUDELER FLORIAM (OAB 340206/SP), ANTONIO CARLOS VICENTIN FOLTRAN (OAB 134620/SP)
Processo 1000061-64.2015.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João Francisco Garcia - Vistos.
Fl. 74: DEFIRO o requerimento de fl. 71 junto aos endereços indicados pelo requerente. RECOLHA o autor, no prazo de 10
(dez) dias, o valor das diligências requeridas. Intime-se. - ADV: MARCELO FLORES (OAB 169484/SP), GRACY FERREIRA
BARBOSA (OAB 194293/SP)
Processo 1000099-76.2015.8.26.0470 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Orlando
Batista Duarte e outro - Banco do Brasil S/A - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a impugnação.
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI
VALERA (OAB 140741/SP)
Processo 1000150-87.2015.8.26.0470 - Oposição - Intervenção de Terceiros - Maria das Graças Rodrigues - SEVERINO
MANOEL MARUYAMA SANTOS e outros - Vistos. Fl. 478: INDEFIRO o requerimento em tela, uma vez que a renúncia ao
mandato pelo advogado para operar os seus efeitos exige a comprovação inequívoca da ciência por parte do mandante, inclusive
de que, a partir dela, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para que o outorgante da procuração constitua novo procurador.
AGUARDE-SE o decurso do prazo (fl. 476). Intime-se. - ADV: DAVI RIOJI HAYASHI (OAB 309440/SP), WELLINGTON DE
OLIVEIRA NEVES MARRA (OAB 346815/SP)
Processo 1000189-84.2015.8.26.0470 - Procedimento Sumário - Seguro - Manoel Barbosa Bispo - Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT - Vistos. Por se tratar de direitos que admitem transação, INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de
10 (dez) dias, informar se possuem interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do artigo 331
do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CAMILLE GOEBEL ARAKI (OAB 275371/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA
(OAB 340293/SP), JANAINA CASTRO FELIX NUNES (OAB 148263/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)
Processo 1000243-50.2015.8.26.0470 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Samara de Souza
Cruz - Vistos. Fl. 36/44: Com razão a exequente. DEFIRO o requerimento em tela. TENTE-SE novamente a citação do executado
no endereço indicado na inicial, com os benefícios do artigo 172 e parágrafos do CPC, devendo ainda constar no mandado que,
havendo suspeita de ocultação, o Sr. Oficial de Justiça, estando convencido, procederá a citação nos termos do artigo 228 e
seguintes do Código de Processo Civil (citação por hora certa). Referido expediente será instruído com cópia da carta precatória
de fl. 33, da petição de fl. 36/44 e contrafé. Intime-se. - ADV: PATRICIA LEMOS DE PAULA MARINHO (OAB 331922/SP)
Processo 1000349-12.2015.8.26.0470 - Procedimento Sumário - Associação - J.A.O. - Vistos. CIÊNCIA da cota ministerial (fl.
25/26). NOMEIO o requerente JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA como Administrador Provisório da CORPORAÇÃO MUSICAL
BONITA POR NATUREZA, com a finalidade de, em nome e por conta da Associação, praticar todos os atos necessários à
administração da entidade, sobretudo com vistas a realizar a eleição para escolha da nova Diretoria e dos integrantes dos
demais cargos previstos no Estatuto, convocando as Assembleias Gerais necessárias. LAVRE-SE o termo de compromisso.
Nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE Intime-se. - ADV: ALAN DA SILVA OLIVEIRA (OAB 293764/SP)
Processo 1000356-04.2015.8.26.0470 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Vistos. Fl. 46: DEFIRO o requerimento em tela. DESENTRANHE-SE o mandado expedido (fl. 36/37) para
citação do devedor. Intime-se. - ADV: MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA
(OAB 205961/SP)
Processo 1000356-04.2015.8.26.0470 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Panamericano S/A - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para
citação do devedor. - ADV: MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB
205961/SP)
Processo 1000481-69.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - I.A.C. - Vistos.
Fl. 37/48: MANTENHO a decisão de fl. 35. ANOTE-SE a interposição do agravo de instrumento. CONSULTE-SE se houve
concessão de efeito suspensivo. Caso negativo, TORNEM os autos para a conclusão. Intime-se. - ADV: PATRICIA LEMOS DE
PAULA MARINHO (OAB 331922/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2016
Processo 1000039-06.2015.8.26.0470 - Divórcio Litigioso - Família - M.A.C.S. - Vistos. Fl. 30: DEFIRO o requerimento em
tela. CUMPRA-SE novamente a decisão de fl. 22 junto ao novo endereço indicado pela requerente (fl. 30), com os benefícios do
artigo 172 e parágrafos do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: WAGNER FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP)
Processo 1000039-06.2015.8.26.0470 - Divórcio Litigioso - Família - M.A.C.S. - A.R.S. - Vistas dos autos ao autor para: (
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x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB
232240/SP), WAGNER FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP)
Processo 1000078-03.2015.8.26.0470 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T.A.O.A. - R.O.R. - Vistos. Fl. 73/75: INTIME-SE a
apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o preparo do recurso interposto ou, alternativamente, comprove a sua
condição financeira, a fim de justificar eventual necessidade da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob
pena de deserção. Intime-se. - ADV: MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO (OAB 164773/SP), ALAN DA SILVA OLIVEIRA (OAB 293764/
SP)
Processo 1000098-91.2015.8.26.0470 - Divórcio Litigioso - Casamento - G.A.N. - Vistos. HOMOLOGO, com fundamento no
artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo a que chegaram as
partes para decretar o divórcio de GISLENE APARECIDA NOGUEIRA e REGINALDO DA SILVA NOGUEIRA, voltando a requerida
a usar o nome de solteira. A guarda da filha Any Caroline Nogueira Silva ficará com a genitora, posto que o requerente pagará,
como forma de pensão alimentícia devida à menor, o valor de 49% (quarenta e nove por cento) do salário mínimo vigente,
equivalente atualmente a R$ 386,12 (trezentos e oitenta e seis reais e doze centavos). As partes renunciam reciprocamente aos
alimentos e não possuem bens a partilhar. Sem custas processuais (fl. 12). ARBITRO os honorários advocatícios do patrono
da requerente (fl. 04/05) em 100% (cem por cento) do valor da tabela. EXPEÇA-SE certidão de honorários. Após o trânsito em
julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil de Cesário Lange-SP (fl. 06). CIÊNCIA ao Ministério
Público. P.R.I.C. e, oportunamente, ARQUIVEM-SE. - ADV: DANIEL HENRIQUE LOPES NEGRÃO (OAB 337565/SP)
Processo 1000175-03.2015.8.26.0470 - Regulamentação de Visitas - Família - F.M.S. - Vistos. CIÊNCIA da cota ministerial
(fl. 12). DEFIRO a justiça gratuita à requerente (fl. 03/04). TARJE-SE junto ao sistema informatizado. CITE-SE o réu para
contestar ação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando alertado que não contestada a ação, presumir-se-ão, como verdadeiros, os
fatos alegados pela autora na inicial, nos termos do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: LOURENCO
VIEIRA DA COSTA (OAB 76381/SP)
Processo 1000180-25.2015.8.26.0470 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.R.F.J. E.R.F. - Vistas dos autos ao exequente, para se manifestar em 05 dias, a respeito da justificativa apresentada pelo executado,
bem como em termos de prosseguimento do feito. - ADV: FAUSTO JOSÉ RODER SOARES (OAB 180342/SP), WAGNER
FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP)
Processo 1000237-43.2015.8.26.0470 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.H.B.B.M. - R.J.B.M. - Vistos. Fl.
40/41: INDEFIRO o pedido de depoimento pessoal do autor, haja vista que o requerido não apontou qual a pertinência e utilidade
existente na produção de tal prova. MANIFESTEM-SE as partes em sede de alegações finais, no prazo autônomo de 10 (dez)
dias, a começar pelo requerente. Após, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público (fl. 43 e 48). Em seguida, TORNEM os autos
conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: WAGNER FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP), RENNER YAN VILENEVE
RIBEIRO OLIVEIRA (OAB 340171/SP)
Processo 1000438-35.2015.8.26.0470 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.G.A.S. - Vistos.
ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para se manifestar sobre o acordo entabulado pelas partes (fl. 24/26). Após, TORNEM os
autos para a conclusão. Intime-se. - ADV: ERICA OLIVEIRA VAZ (OAB 283734/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2016
Processo 1000007-98.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Jorge Domingos de Oliveira - Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS - Vistos. Nomeio como perito o Dr. Marcos Aristoteles Borges, devendo o mesmo ser
intimado para que assuma o encargo, independentemente de termo de compromisso (CPC, art. 422). Quanto aos honorários,
considerando as despesas para a realização do trabalho, a digna remuneração do perito, a viabilidade da prova, bem como o
disposto no artigo 28, parágrafo único, e na Tabela 05 de honorários, ambos previstos na Resolução nº 305/2014 do CJF, fixo
em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica o advogado do autor ciente que deverá assegurar o comparecimento deste ao exame
pericial na data designada, munido de documentos pessoais, atestados médicos, exames laboratoriais, receituários médicos,
radiográficos, etc. O médico perito deverá elaborar o Laudo Médico respondendo aos quesitos apresentados pelas partes. Com
o laudo pericial, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias. Entregue o laudo, requisite-se o
pagamento dos honorários, observando o provimento CG nº 42/2013. Intime-se. - ADV: EDVALDO LUIZ FRANCISCO (OAB
99148/SP), LEANDRO SAVASTANO VALADARES (OAB 27686/DF)
Processo 1000008-83.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ana Rosa Leite Ramos - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 09 de Março de
2016, às 15h00. INTIMEM-SE as partes e testemunhas arroladas (fl. 06). Intime-se. - ADV: EDVALDO LUIZ FRANCISCO (OAB
99148/SP), LEANDRO SAVASTANO VALADARES (OAB 27686/DF)
Processo 1000069-41.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Benedito Ribeiro do Vale e
outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ORACI DE JESUS PAULINO (OAB 308916/SP), WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR (OAB
228263/SP), GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO (OAB 176311/SP)
Processo 1000134-36.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Rosemary Dias Leal - PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAREÍ - Vistas dos autos ao autor/requerente para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art.
326 ou 327 do CPC). - ADV: WAGNER FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP), JOAO BATISTA BUENO (OAB 86471/SP)
Processo 1000164-71.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nilza Maria dos Santos
Gomes - Vistos. Fl. 31/37: INDEFIRO o requerimento em tela. Por primeiro, no sentido de que, nos termos do que dispõe o artigo
264 do CPC, feita a citação (fl. 43), é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu,
mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. Ademais, inexistindo prova inequívoca apontando para
a incapacidade da parte autora, não se demonstra a verossimilhança do alegado, hábil a garantir o provimento antecipatório.
AGUARDE-SE o decurso do prazo (fl. 27 e 43). Intime-se. - ADV: FERNANDO HENRIQUE VIEIRA (OAB 223968/SP)
Processo 1000515-44.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Antonio José da Silva
- Preliminarmente, deverá a parte autora adequar a petição inicial. Nos termos do que restou decidido pelo C. STF, com
repercussão geral, no RE 631.240, o requerimento administrativo é indispensável para a propositura de ação contra o INSS e
sua ausência caracteriza falta de interesse de agir. Desse modo, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora
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apresente o requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. Com o requerimento nos autos, aguardar-se-á
por 90 (noventa) dias a conclusão de referido procedimento, devendo a parte autora trazer a decisão proferida ou comprovar
sua ausência. Ressalto que o não atendimento de exigência feita pelo INSS administrativamente para análise do pedido (por
exemplo, providenciar documentos e apresentar testemunhas para justificação), igualmente ensejará a extinção por carência de
ação. Intime-se. - ADV: ERICA OLIVEIRA VAZ (OAB 283734/SP)
Processo 1000657-48.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Sueli da Costa
Faria - Preliminarmente, deverá a parte autora adequar a petição inicial. Nos termos do que restou decidido pelo C. STF, com
repercussão geral, no RE 631.240, o requerimento administrativo é indispensável para a propositura de ação contra o INSS e
sua ausência caracteriza falta de interesse de agir. Desse modo, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora
apresente o requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. Com o requerimento nos autos, aguardar-se-á
por 90 (noventa) dias a conclusão de referido procedimento, devendo a parte autora trazer a decisão proferida ou comprovar
sua ausência. Ressalto que o não atendimento de exigência feita pelo INSS administrativamente para análise do pedido (por
exemplo, providenciar documentos e apresentar testemunhas para justificação), igualmente ensejará a extinção por carência de
ação. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2016
Processo 1000231-36.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Gerson
Domingues da Silva - Preliminarmente, deverá a parte autora adequar a petição inicial. Nos termos do que restou decidido
pelo C. STF, com repercussão geral, no RE 631.240, o requerimento administrativo é indispensável para a propositura de ação
contra o INSS e sua ausência caracteriza falta de interesse de agir. Desse modo, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que
a parte autora apresente o requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. Com o requerimento nos autos,
aguardar-se-á por 90 (noventa) dias a conclusão de referido procedimento, devendo a parte autora trazer a decisão proferida
ou comprovar sua ausência. Ressalto que o não atendimento de exigência feita pelo INSS administrativamente para análise do
pedido (por exemplo, providenciar documentos e apresentar testemunhas para justificação), igualmente ensejará a extinção por
carência de ação. Intime-se. - ADV: RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MURILLO ALMEIDA ABREU
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0002475-52.2015.8.26.0470 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - S.C.G.M.S. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré SANDRA CONCEIÇÃO GONÇALVES
MONTEIRO SAUNER, portadora do RG nº 24.941.285, nascida em 15/08/1972, filha de Vanda Conceição Gonçalves Monteiro e
Zacarias dos Santos Monteiro, como incursa no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 a pena
de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos
e oitenta) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento
do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo
Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é
pautado também pelas circunstâncias do delito (artigo 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser
considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da Execução. Nestes termos
a jurisprudência do E. TJSP tem se manifestado: “(...) inaplicável, no caso, o artigo 387, §2º, do Diploma Processual Penal,
porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, como
um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda
que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.” (14º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Apelação nº0050820-50.2011.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, julgado em 25.04.2013) “(...) Ressalta-se,
ainda que o novo dispositivo, não estabeleceu que a detração devesse funcionar como alavanca automática de progressão de
regime, pois esta conta com requisitos legais objetivos (tempo de prisão) e subjetivos (bom comportamento) que devem ser
analisados pelo Juízo da Execução. Ademais, é preciso lembrar, ainda, que a prisão cautelar eventualmente decretada não se
confunde com a prisão em regime fechado, pois esta decorre de sentença condenatória. Assim, ao juiz do conhecimento não
caberá análise de requisitos subjetivos para eventual progressão porque não se trata de concessão de nenhum benefício, senão
de ajuste do tempo de pena já cumprido e cujo desconto apenas será antecipado, se favoráveis as circunstâncias judiciais do
réu, como já referido anteriormente.” (2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº 001680585.201.8.26.0602, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgado em 22 de abril de 2013). Com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, em
razão do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal, bem como expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda
imposta. Recomende-se a ré no estabelecimento prisional em que se encontra custodiada. Custas na forma da lei, observandose o disposto no artigo 12 da lei 1.060/50. Oportunamente, expeça-se certidão referentes aos honorários advocatícios do
defensor nomeado (fls. 53), nos termos do Convênio DPE/OAB. Autorizo a incineração das substâncias apreendidas, caso tal
medida ainda não tenha sido providenciada. P.R.I.C. - ADV: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 304815/SP)
Processo 0005434-93.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência (nº 910-53.2015 - 2ª Vara
Criminal) - Justiça Pública - Joselio Simão da Silva - Vistos. Para o ato deprecado, DESIGNO o dia 25 de Fevereiro de 2016, às
14h35. Servirá o presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para a TESTEMUNHA JHONATHAN GONÇALVES, MATRÍCULA
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n.º 834.143, PRESO E RECOLHIDO NA PENITENCIÁRIA II DE GUAREÍ, REQUISIÇÃO À RESPECTIVA PENITENCIÁRIA e
COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DEPRECANTE - 2.ª (SEGUNDA) VARA CRIMINAL DO FORO DE SOROCABA-SP. Intime-se. - ADV:
JAIRO ANTONIO ANTUNES (OAB 115649/SP)
Processo 3003048-10.2013.8.26.0470 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - E.J.C. e outros - Vistos. Ciente da
informação prestada pelo Comando da Polícia Militar de Bofete-SP, aguarde-se a realização da audiência designada para o
dia 21 de janeiro de 2016, e, caso as partes insistam na oitiva da testemunha, depreque-se sua oitiva. Intime-se. Porangaba,
. - ADV: WILLEY LOPES SUCASAS (OAB 148022/SP), HEITOR ALVES (OAB 206101/SP), ANDRE CAMARGO TOZADORI
(OAB 209459/SP), ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA (OAB 225178/SP), JOSE SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP), LUIZ
FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN (OAB 340758/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MURILLO ALMEIDA ABREU
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0004234-51.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência (nº 2222-04.2012 - 1ª Vara) Justiça Pública - Fabiano Crespin - Designada audiência, para inquirição da testemunha de acusação Valdimir de Jesus Fogaça,
dia 27/01/2016 às 13:35h. - ADV: JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 300356/SP)
Processo 0004449-27.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 24405-91.2012 - 1ª Vara Criminal) Justiça Pública - Biael Antunes Filho - Vistos. Para o ato deprecado designo o dia 02 de fevereiro de 2016, às 13:45 h. Servirá o
presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para o réu BIAEL ANTUNES FILHO, RG 45190706/SP, pais BIAEL ANTUNES E VERA
LÚCIA CASSEMIRO ANTUNES, PRESO NA PENITENCIÁRIA I DE GUAREÍ-SP, OFÍCIO REQUISITÓRIO à referida Penitenciária
e COMUNICAÇÃO ao Juízo Deprecante FORO DE PIRACICABA-SP, 1ª VARA CRIMINAL, COMARCA DE PIRACICABA-SP.
SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO COMO OFÍCIO REQUISITÓRIO AO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO ONDE SE
ENCONTRA O RÉU PRESO PARA O FIM DE APRESENTAR PERANTE ESTE JUÍZO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA
DATA SUPRA. O RÉU DEVERÁ PERMANECER NESTA COMARCA ATÉ O FINAL DA INSTRUÇÃO. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS
SANTAO (OAB 70495/SP)
Processo 0004521-14.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 198-63.2015 - 1ª Vara Criminal) Justiça Pública - Caio Cesar da Silva Castro - Vistos. Para o ato deprecado designo o dia 02 de fevereiro de 2016, às 13:40
h.Servirá o presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para o réu CAIO CÉSAR DA SILVA CASTRO, RG 48.098.333, CPF
233.201.318-00, pais ANTONIO MATEUS RIBEIRO CASTRO E MARIA JOSE DA SILVA CASTRO, PENITENCIÁRIA I DE
GUAREÍ-SP, OFÍCIO REQUISITÓRIO à referida Penitenciária e COMUNICAÇÃO ao Juízo Deprecante 1ª VARA CRIMINAL,
FORO DE SOROCABA, COMARCA DE SOROCABA-SP. SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO COMO OFÍCIO REQUISITÓRIO
AO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA O RÉU PRESO PARA O FIM DE APRESENTAR PERANTE
ESTE JUÍZO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA DATA SUPRA. O RÉU DEVERÁ PERMANECER NESTA COMARCA ATÉ
O FINAL DA INSTRUÇÃO. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES (OAB 333907/SP)
Processo 0004530-73.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Infracional - Realização de Audiência (nº 1540-18.2014 - Vara
Unica) - J.P. - A.N.L. - Vistos. Para o ato deprecado designo o dia 02 de fevereiro de 2016, às 13:35 h.Servirá o presente
como MANDADO DE INTIMAÇÃO para a testemunha de acusação FERDINANDES VENÂNCIO DE SOUZA, RG 26146844,
pais FRANCISCO VENÂNCIO DE SOUZA E OLYMPIA DE CARVALHO SOUZA, PENITENCIÁRIA I DE GUAREÍ-SP, OFÍCIO
REQUISITÓRIO à referida Penitenciária e COMUNICAÇÃO ao Juízo Deprecante COMARCA DE BANANAL, FORO DE BANANAL,
VARA ÚNICA. SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO COMO OFÍCIO REQUISITÓRIO AO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO
ONDE SE ENCONTRA O RÉU PRESO PARA O FIM DE APRESENTAR PERANTE ESTE JUÍZO PARA PARTICIPAR DA
AUDIÊNCIA NA DATA SUPRA. O RÉU DEVERÁ PERMANECER NESTA COMARCA ATÉ O FINAL DA INSTRUÇÃO. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Ciência ao MP. intime-se. - ADV:
TADEU DOS SANTOS NOGUEIRA (OAB 249482/SP)
Processo 0004649-34.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 00004687520158260571
- 1ª Vara Criminal) - Justiça Pública - Designada audiência para inquirição da testemunha Marcos Antonio Pereira Fiuza dia
27/01/2016 às 13:55h. - ADV: JOSE CARLOS FOGACA (OAB 91677/SP)
Processo 0004654-56.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 19675-42.2009 - Vara do Juri/Exec.) Justiça Pública - Anderson Carlos da Silva - - Marcelo Aparecido de Toledo - Vistos. Para o ato deprecado designo o dia 02 de
fevereiro de 2016, às 13:55 h.Servirá o presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para o réu ANDERSON CARLOS DA SILVA,
RG 297162202, E MARCELO APARECIDO DE TOLEDO, RG 368104655, AMBOS PRESOS NA PENITENCIÁRIA NELSON
VIEIRA I GUAREÍ-SP, OFÍCIO REQUISITÓRIO à referida Penitenciária e COMUNICAÇÃO ao Juízo Deprecante FÓRUM DE
PIRACICABA, VARA DO JURI/EXECUÇÕES, COMARCA DE PIRACICABA-SP. SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO COMO
OFÍCIO REQUISITÓRIO AO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA O RÉU PRESO PARA O FIM DE
APRESENTAR PERANTE ESTE JUÍZO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA DATA SUPRA. O RÉU DEVERÁ PERMANECER
NESTA COMARCA ATÉ O FINAL DA INSTRUÇÃO. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei. - ADV: GUIDO PELEGRINOTTI JUNIOR (OAB 117987/SP)
Processo 0004936-94.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 2013.0005644-4 - 3ª Vara Criminal) Justiça Pública - Cesar Augusto Bertoletti - Designada audiência para interrogatório do denunciado para dia 02/02/16 às 14:30h.
- ADV: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SALVADOR (OAB 14204/PR)
Processo 0004981-98.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 7176-82.2011 - Vara Criminal) - Justiça
Pública - Leandro Aparecido de Arruda Soares - Designada a audiência interrogatorio do acusado para o dia 27/01/2016 às
14:50h. - ADV: DÉBORA MILO DOS SANTOS BATISTA (OAB 210355/SP

PORTO FELIZ
Cível
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2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEMEIRE BENEDITA NARDI GODINHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 0001696-36.2011.8.26.0471 (471.01.2011.001696) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria
Aparecida Pereira Martorano - Vistos. Defiro a prorrogação da tutela liminar. Oficie-se ao INSS. Observo que já foram realizadas
as perícias médicas ortopédico e psiquiátrica (fls. 278/281 e 361/364), logo, encerrada a fase de instrução. Apresentem as partes
suas alegações finais e conclusos para sentença. Int. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), MARIANA
MARTINS (OAB 361788/SP)
Processo 3003117-39.2013.8.26.0471 - Ação Civil Pública - Saúde Mental - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
e outro - Os valores recolhidos nos autos derivados do pagamento de LOAS, direito exclusivo do interdito WALTER LUIZ DA
SILVEIRA BARBOSA. Portanto, deve ser intimada pessoalmente sua representante legal para oferecer manifestação, bem como
se manifeste a Curadora Especial. Cumpra-se com urgência. Lembro que o valor somente será levantado se comprovado a que
fim se destina com necessidade de prestação de contas. Oportunamente, sem demora, tornem-me os autos conclusos para o
apreciação do levantamento das importâncias. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: THIAGO CAMARGO GARCIA (OAB
210837/SP), JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA (OAB 217629/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/
SP), RITA DE KÁSSIA DE FRANÇA TEODORO (OAB 237670/SP), MARIA CRISTINA A DA CUNHA VALINI (OAB 87235/SP),
JULIANA LEME FERRARI (OAB 289795/SP)

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE PANSERINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO PIVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000215-67.2013.8.26.0471 (047.12.0130.000215) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e
Condutas Afins - Joao Paulo Pinoza Vargas - Intimado por edital para audiência de advertência de regime aberto, o sentenciado
João Paulo Pinoza Vargas deixou de comparecer para referida audiência. Dessa forma, determino a expedição de mandado de
prisão com a inscrição de apresentação imediata a este Juízo de Direito para audiência de advertência ou, a qualquer plantão
judiciário competente para realização da referida audiência. Encaminhe-se o mandado de prisão ao IIRGD, Banco Nacional de
Mandados de Prisão e, às delegacias de polícia onde consta endereço nos autos. Intimem-se. - ADV: IDAMARES CRISTINA
FELEX (OAB 121909/SP)
Processo 0000483-53.2015.8.26.0471 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - RODRIGO COMIN Recebo o recurso de fls. 289. Intime-se a Defesa para apresentar as razões e após ao Ministério Público para contrarrazões.
Expeça-se guia de recolhimento provisória. Defiro a liberação dos honorários advocatícios. Intimem-se. - ADV: THAIS DIAS DE
MORAES (OAB 319687/SP)
Processo 3000476-78.2013.8.26.0471 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins RENAN DE CAMPOS SANDER e outro - Tendo em vista que a execução de sentença de Renan de Campos Sander tramita
no formato físico, defiro o requerido pelo Ministério Público a fls. 316. Traslade-se cópia do cálculo elaborado a fls. 304 e
demais documentos (fls. 305/317) para os autos de execução de sentença, vindo àqueles conclusos. Feitas às comunicações
e anotações necessárias e, cumpridas às formalidades legais, arquivem-se estes autos. Intimem-se. - ADV: CLEIDE MARIA
COAN (OAB 94248/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEMEIRE BENEDITA NARDI GODINHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0763/2015
Processo 0000206-34.2015.8.26.0569 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - I.C.S. e outros - Fls.
265: Se a procuradora observar com maior acuidade, poderá verificar que a certidão de honorários expedida em seu favor, cuja
cópia encontra-se acostada a fls. 258, está regularmente assinada. Logo, eventual problema na impressão do documento pela
advogada não é de responsabilidade do juízo. Int. - ADV: CAMILA CAMPOS LEITE (OAB 264868/SP)
Processo 0002430-79.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Entidades de atendimento - G.F.S. - Despacho - Genérico
- ADV: LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP)
Processo 0003488-20.2014.8.26.0471 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.N.H.S. - Vistos. Cumprase o v. acórdão. Expeça-se a certidão de honorários remanescentes. Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) dias o prosseguimento
do feito, no silêncio, arquive-se. Após, observadas as formalidades legais, arquive-se. Int. - ADV: CAMILA CAMPOS LEITE (OAB
264868/SP)
Processo 0003661-44.2014.8.26.0471 - Guarda - Regularização de guarda - F.A.S.A. e outro - A.S.A. e outro - Os requerentes
devem comparecer em cartório para assinar termo de guarda e responsabilidade definitivo. - ADV: LIDIA MARIA DE LARA
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FAVERO (OAB 133934/SP)
Processo 0004683-40.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - P.M.S.R. - Vistos. Cumpra-se o v.
acórdão. Após, observadas as formalidades legais, arquive-se. Int. - ADV: ARI MANCIO DE CAMARGO (OAB 48466/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEMEIRE BENEDITA NARDI GODINHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 0000055-71.2015.8.26.0471 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins L.R. - Vistos. Ante a concordância do Ministério Público, autorizo a incineração da substância entorpecente referente ao Boletim
de Ocorrência n. 2045/2014, elaborado em 22/12/2014, tendo por infrator LUAN RODRIGUES, nos termos do CG 406/2000 da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 32, §§ 1º e 2º, da Lei 11.343/06, consignando a data e o local
onde ocorrerá incineração, para o cumprimento da presença prevista no Ato Normativo nº 563/2008 - P.G.J. de 11/12/2008 e
Portaria D.G.P. - 35, de 17/12/2008, devendo ser guardada porção para eventual necessidade de 2ª perícia. Por fim, lavre-se
termo circunstanciado, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei 11.343/06, devendo remeter cópia a este Juízo. No mais, aguardese a audiência designada. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO N. 1883/2015. Intime-se. - ADV:
HELCIMARA DA SILVA (OAB 131701/SP)
Processo 0000055-71.2015.8.26.0471 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.R.
- Vistos. Tendo em vista o remanejamento da pauta redesigno a audiência de 15/12/2015, às 14:30 horas, para o dia 08/03/2016,
às 14:30 horas. Int. - ADV: HELCIMARA DA SILVA (OAB 131701/SP)
Processo 0004064-76.2015.8.26.0471 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - J.R.P. - Diante do
exposto, JULGO PROCEDENTE a representação para impor a JOSÉ REINALDO DE PROENÇA, qualificado nos autos, a medida
de caráter socioeducativo de internação, com a necessidade de reavaliação semestral, por ter ele praticado ato infracional
análogo ao crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, cc. inciso II, do artigo 14, ambos do Código Penal, o que faço com
fulcro no artigo 112, inciso VI, c.c. o artigo 122, inciso I, ambos do E.C.A. Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo
previsto em Convênio. Expeça-se a devida certidão. P.R.I. - ADV: HELCIMARA DA SILVA (OAB 131701/SP)
Processo 0004066-46.2015.8.26.0471 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - M.F.F.D. - Isto posto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para aplicar ao adolescente MATEUS FELIPE FRIAS DIANA a medida socioeducativa de
INTERNAÇÃO, sem atividade externa, nos termos do artigo 121, inciso VI, c.c. 122, inciso I, ambos do ECA, com a necessidade
de reavaliação semestral, por infração ao ato infracional análogo ao crime capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do
Código Penal. Mantida a custódia cautelar. Expeça-se carta de guia oportunamente, encaminhando-se para o DEIJ. Arbitro os
honorários do defensor dativo no valor máximo previsto em convênio. Expeça-se certidão oportunamente. P.R.I.C. - ADV: ARI
MANCIO DE CAMARGO (OAB 48466/SP)

PORTO FERREIRA
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FERREIRA EM 11/01/2016
PROCESSO :1000029-19.2016.8.26.0472
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: G.B.V.
ADVOGADO : 144231/SP - Antonio Marcos Pinto Borelli
EXECTDO
: T.J.V.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000028-34.2016.8.26.0472
CLASSE
:TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE
: M.G.S.
ADVOGADO : 352505/SP - Tatiane Chiesa Campos
REQDO
: A.G.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000027-49.2016.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ligia Mara Ferreira Adorno da Silva
ADVOGADO : 144231/SP - Antonio Marcos Pinto Borelli
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
ADVOGADO : 209811/SP - Roberto Taro Sumitomo
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000027-66.2016.8.26.0472
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: S.C.P.F.
VARA:2ª VARA
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PROCESSO :1000030-04.2016.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Cerâmica Artística Novo Tempo Ltda - Epp
ADVOGADO : 353960/SP - Bruno Alves Camarotti
REQDO
: Ana Celia Silva Carvalho - Materiais Eletricos Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000030-21.2016.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: CELSO LUIZ GARBUIO
REQDA
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000031-86.2016.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
ADVOGADO : 170445/SP - Gabriel Pelegrini
REQDO
: Medporto Assistência Médica Ltda.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000032-71.2016.8.26.0472
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Debora Cristina Vitor da Silva
ADVOGADO : 327835/SP - Daiane Cainelles
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FERREIRA EM 11/01/2016
PROCESSO :0000018-07.2016.8.26.0472
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 363/2015 - Porto Ferreira
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.C.F.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0002802-35.2015.8.26.0037
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE
: J.P.
REQDO
: M.S.B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000029-87.2016.8.26.0552
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 108/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.L.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000030-72.2016.8.26.0552
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 117/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.R.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000033-27.2016.8.26.0552
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 119/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.V.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000020-74.2016.8.26.0472
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 223/2015 - Porto Ferreira
AUTOR
: J.P.
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AUTOR DO FATO
: A.L.D.D.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000021-59.2016.8.26.0472
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 226/2015 - Porto Ferreira
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.G.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000022-44.2016.8.26.0472
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 221/2015 - Porto Ferreira
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.L.B.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000023-29.2016.8.26.0472
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 232/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: W.B.P.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000024-14.2016.8.26.0472
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 373/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.N.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000025-96.2016.8.26.0472
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 358/2015 - Porto Ferreira
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.L.P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000026-81.2016.8.26.0472
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 374/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: D.L.C.G.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000028-51.2016.8.26.0472
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 11/2016 - Porto Ferreira
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.S.P.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000029-36.2016.8.26.0472
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 12/2016 - Porto Ferreira
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000032-88.2016.8.26.0472
CLASSE
:HABEAS CORPUS
IMPTTE
: Jackson Costa Rodrigues
PACIENTE
: Antonio Carlos Fritz
IMPTDO
: Delegado Titular de Policia Civil do Municipio de Porto Ferreira
VARA:1ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2016
Processo 0000092-49.2015.8.26.0552 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins J.P. - E.M.L.S. - - R.O.S. - controle nº 435/2015 - Despacho de fl. 315: Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo
advogado dativo do réu Rafael Oliveira da silva (fls. 314). Expeça-se guia de recolhimento provisória, encaminhando-a à Vara
das Execuções Criminais para processamento dos respectivos autos (só pra réu preso pelo processo). Fixo os honorários do
advogado dativo à razão de 70% do valor previsto na tabela do convênio DP/OAB para atuação profissional em procedimentos
criminais desta natureza (código). Expeça-se a respectiva certidão. Intime-se para o oferecimento das razões, no prazo legal de
08 dias. Após, às contrarrazões. Intimem-se. - ADV: ROBERTO APARECIDO MARTINS (OAB 94433/SP)
Processo 0000092-49.2015.8.26.0552 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. E.M.L.S. - - R.O.S. - controle nº 435/2015 - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO (CERTIDÃO DE HONORÁRIOS)
JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE. “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao
cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª
instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha,
habilitar-se no portal (na tarja 1, destinada aos advogado, no item “Habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/
alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente,
encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário.” - ADV: ROBERTO APARECIDO MARTINS
(OAB 94433/SP)
Processo 0003336-32.2015.8.26.0472 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P.
- E.S.S. - Controle nº 1255/15 - Sentença de fls. 173/181: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR
EVERTON DA SILVA STURARO à pena de reclusão, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em regime inicial fechado, bem como a 500
(quinhentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita
no artigo 33, caput e §4º, cumulando com artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06. Presentes os requisitos e pressupostos
descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a garantia ordem pública e de aplicação da lei penal, finalidade
útil do processo, denego ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo ser recomendado, desde logo, na penitenciária em
que se encontra recolhido. Isso porque a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas do surgimento
de conflitos e tumultos, da reiteração da conduta delitiva, mas abrange a também a promoção das providências de resguardo
à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais
de repressão às diversas formas de delinqüência. O requisito da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal é
proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor da infração
penal. Em cumprimento ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, anoto que o tempo decorrido entre a prisão preventiva
e a prolação desta sentença não é suficiente para a progressão de regime do acusado, tendo-se em vista o montante de pena
aplicada. Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos
termos da Lei n. 1.060/50. Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos
de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório. Declaro
o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06 (fl. 50). Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: LUIZ ROBERTO BUZOLIN JUNIOR (OAB 236866/SP)
Processo 0005990-94.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005990) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Justica
Publica - RONALDO LELLIS DE SOUZA - Controle nº 304/12 - Ato Ordinatório de fls. 383: NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO
EXPEDIDO (CERTIDÃO DE HONORÁRIOS) JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE. “Assim, deverá o(a) advogado(a),
sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do
Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/
visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinada aos advogado, no item “Habilitese - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a
assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se
necessário.” - ADV: ADRIANO PINTO MENIN (OAB 217560/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
JUIZ(A) DE DIREITO CLARISSA RODRIGUES ALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE APARECIDA LEAL VASCONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 1000056-36.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Cecílio Nicolau & Cia.
Ltda.-epp - Andreia Cristina da Silva - Vistos. Fls. 50: Anotem-se os novos endereços. Designo audiência de CONCILIAÇÃO,
para o dia 15 de fevereiro de 2016, às 15 horas. Cite o(a)requerido(a), com as advertências legais, nos termos do despacho
inicial. Int. e Dil. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 1000057-21.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Cecílio Nicolau & Cia.
Ltda.-epp - Valéria Maria Terassi Ribeiro - Vistos. Fls. 53: Anotem-se os novos endereços. Designo audiência de CONCILIAÇÃO,
para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 10 minutos. Cite o(a)requerido(a), com as advertências legais, nos termos do
despacho inicial. Int. e Dil. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 1000885-17.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Santo
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Donizeti de Paula Junior - Itaú Unibanco S.A. - Vistos. Fls. 41/44: Anote-se os novos endereços. Designo audiência de
CONCILIAÇÃO, para o dia 15 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 40 minutos. Cite o(a)requerido(a), com as advertências legais,
nos termos do despacho inicial. Int. e Dil. - ADV: SANTO DONIZETI DE PAULA (OAB 368507/SP)
Processo 1000947-57.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Maria
Regina Nascimento Nery - Itaú Unibanco S.A. - Fls. 08 e 12: Recebo como aditamento à inicial. Designo audiência de
CONCILIAÇÃO, para 01 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 40 minutos. Cite o(a)requerido(a), com as advertências legais, com
os benefícios do artigo 172, § 2º, Código de Processo Cível. Intime-o de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias,
contados da data da realização da audiência, alertando-o de que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da
pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-o, ainda, de que poderá
comparecer à audiência acompanhado de advogado. Intime o(a) autor(a) de que deverá comparecer à audiência ora designada
e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. Oportunamente,
designar-se-á audiência de instrução e julgamento. Int.Dil. - ADV: ALEXANDRE NADER (OAB 177154/SP)
Processo 1001053-19.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Poiatti & Poiatti Ltda Me Ana Maria de Souza Cainel - Vistos. Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 15, intime-se o(a) autor(a) para,
no prazo de 30 (trinta) dias, informar o atual endereço do(a) ré(u), sob pena de extinção do processo. Int. e Dil. - ADV: THIAGO
CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)
Processo 1001139-87.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Pirondi & Zuzi Ltda ME - B. V. M. - Construtora Ltda - Designo audiência de CONCILIAÇÃO, para 15 de fevereiro de 2016, às 16 horas e 40 minutos.
Cite o(a)requerido(a), com as advertências legais, com os benefícios do artigo 172, § 2º, Código de Processo Cível. Intime-o
de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-o de que sua
ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do
artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-o, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhado de advogado. Intime o(a)
autor(a) de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos
moldes do artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento. Int.Dil. ADV: BRUNO ALVES CAMAROTTI (OAB 353960/SP)
Processo 1001154-56.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Carolina Maria Hilario Conte
- Ulisses Gonçalves de Souza & Cia Ltda - Vistos. 1.Trata-se de Ação ANULATÓRIA DE DUPLICATA C.C Indenização por
Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, através da qual pleiteia a requerente, em sede liminar, a sustação do protesto.
Considerando a verossimilhança das alegações feitas na inicial e os documentos que a instruem, especialmente o de fls. 18/19,
que confirma o protesto levada a efeito pela requerida, bem como levando em conta o fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação decorrente de eventual demora na concessão da medida pleiteada, CONCEDO a antecipação da tutela
pretendida, para o fim de determinar a expedição de ofício ao Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos da Comarca,
para que, proceda sustação do protesto (fls. 18), até ulterior deliberação do Juízo, no que tange ao débito objeto dos autos.
2. Designo audiência de CONCILIAÇÃO para o 16 de fevereiro de 2016, às 16 horas e 20 minutos. Cite-se a requerida com
as advertências legais. Intime-a de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da
audiência, alertando-a de que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata
prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-a, ainda, de que poderá comparecer à audiência
acompanhada de advogado. Intime o requerente de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência
ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência
de instrução e julgamento, se necessário. Int. Dil. - ADV: WILDER BERTONHA (OAB 129973/SP)
Processo 1001163-18.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Carlos Alberto Kastein Barcellos - Telefônica Brasil SA - Carlos Alberto Kastein Barcellos - 1. Trata-se de ação
declaratória cumulada com repetição de indébito com pedido tutela antecipada, através da qual o autor pretende que a requerida
se abstenha de encaminhar ordens de desconto sob a rubrica serviços de terceiros (Soluciona TI), mantendo aas demais
características do contrato, sob pena de multa equivalente ao valor cobrado. Juntou documentos. Averiguando-se os fatos
narrados na inicial, convenço-me da existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações expendidas pelo autor,
sendo possível entrever a presença dos requisitos legais que ensejam a antecipação da tutela. Ante o exposto, CONCEDO A
TUTELA ANTECIPADA, para que a requerida se abstenha de lançar novas ordens de desconto do serviço de terceiros (Soluciona
TI), referente a linha telefônica número (19) 3585-5571, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, devendo manter as
demais características do contrato, enquanto pendente discussão neste processo, sob pena de multa. 2. Designo audiência de
CONCILIAÇÃO para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 16 horas e 10 minutos. Cite-se a requerida com as advertências legais.
Intime-a de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-a de
que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos
do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-a, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhada de advogado. Intime o
requerente de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo,
nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento, se
necessário. Int. Dil. - ADV: CARLOS ALBERTO KASTEIN BARCELLOS (OAB 131504/SP)
Processo 1001192-68.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Gilberto José de
Souza Neto - Lidiane Fiori Borba de Souza - Gilberto José de Souza Neto - Designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia
15 de fevereiro de 2016, às 16 horas e 20 minutos Proceda-se a citação o(a)requerido(a), com as advertências legais. Intime-o
de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-o de que sua
ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do
artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-o, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhado de advogado. Intime o(a)
autor(a) de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos
moldes do artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento. - ADV:
GILBERTO JOSÉ DE SOUZA NETO (OAB 171854/SP)
Processo 1001202-15.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Closet Moda e
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Acessórios Ltda ME - Debora Cristina Reis - Designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 15 de fevereiro de 2016, às 16
horas e 30 minutos Proceda-se a citação o(a)requerido(a), com as advertências legais. Intime-o de que poderá apresentar
resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-o de que sua ausência na referida
audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei nº
9.099/95. Intime-o, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhado de advogado. Intime o(a) autor(a) de que
deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo
51, inciso I da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento. - ADV: THIAGO CARDOSO
FRAGOSO (OAB 269439/SP)
Processo 1001208-22.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Priscila
Mara de Araújo Gualberto - Banco Santander Brasil SA - Vistos. 1.Trata-se de Ação de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C Indenização por Danos Morais, através da qual pleiteia a requerente, em sede liminar, a exclusão de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Considerando a verossimilhança das alegações feitas na inicial e
os documentos que a instruem, especialmente o de fls. 33/34, que confirma a restrição do nome da requerente levada a efeito
pela requerida, bem como levando em conta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de eventual
demora na concessão da medida pleiteada, CONCEDO a antecipação da tutela pretendida, para o fim de determinar a expedição
de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, especialmente SCPC, se possível por meio eletrônico, para que, até ulterior
deliberação do Juízo, excluam de seus cadastros o nome da requerente, no que tange ao débito objeto dos autos. 2. Designo
audiência de CONCILIAÇÃO para o 16 de fevereiro de 2016, às 16 horas. Cite-se a requerida com as advertências legais.
Intime-a de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-a de
que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos
do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-a, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhada de advogado. Intime o
requerente de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo,
nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento, se
necessário. Int. Dil. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)
Processo 1001215-14.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - Jonatas
Cândido dos Santos - Serra & Simões Centro de Formação de Condutores Ltda Me - Designo audiência de CONCILIAÇÃO para
o dia 15 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 10 minutos Proceda-se a citação o(a)requerido(a), com as advertências legais.
Intime-o de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-o de
que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos
do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-o, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhado de advogado. Intime o(a)
autor(a) de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos
moldes do artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento. - ADV:
RODRIGO FERREIRA DE PAIVA (OAB 189897/SP)
Processo 1001218-66.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Vanderlei Nunes dos Santos - Amarelinha Supermercados Ltda - Vistos. 1.Trata-se de Ação de DECLARATÓRIA
C.C Indenização por Danos Morais, através da qual pleiteia o requerente, em sede liminar, a exclusão de seu nome do cadastro
do SCPC, sob pena de multa diária. Considerando a verossimilhança das alegações feitas na inicial e os documentos que a
instruem, especialmente o de fls. 16, que confirma a restrição do nome do requerente levada a efeito pela requerida, bem como
levando em conta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de eventual demora na concessão
da medida pleiteada, CONCEDO a antecipação da tutela pretendida, para o fim de determinar a expedição de ofício ao SCPC,
se possível por meio eletrônico, para que, até ulterior deliberação do Juízo, exclua de seu cadastro o nome do requerente, no
que tange ao débito objeto dos autos. 2. Designo audiência de CONCILIAÇÃO para o 16 de fevereiro de 2016, às 15 horas e
50 minutos. Cite-se a requerida com as advertências legais. Intime-a de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias,
contados da data da realização da audiência, alertando-a de que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da
pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-a, ainda, de que poderá
comparecer à audiência acompanhada de advogado. Intime o requerente de que deverá comparecer à audiência ora designada
e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente,
designar-se-á audiência de instrução e julgamento, se necessário. Int. Dil. - ADV: LUDEMIR BENTO DE GODOY (OAB 317164/
SP)
Processo 1001227-28.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Gilmar
Tendolini - Telefônica Brasil SA - Vistos. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais,
com pedido de tutela antecipada. Juntou documentos. Não vislumbro presentes os requisitos para o deferimento da tutela
antecipada pretendida pela parte, sendo necessário à instauração do contraditório para melhor apuração dos fatos, assim,
INDEFIRO o pedido liminar. 2. Designo audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 40
minutos, podendo o requerido comparecer acompanhado de advogado constituído ou nomeado pelo Convênio PGE/OAB. Citese a ré com as advertências legais. Intime-a de que poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da
realização da audiência, alertando-a de que sua ausência na referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e
na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-a, ainda, de que poderá comparecer
à audiência acompanhada de advogado. Intime o autor de que deverá comparecer à audiência ora designada e de que sua
ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designarse-á audiência de instrução e julgamento, se necessário. Int. e Dil. - ADV: VALTER JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 347119/SP)
Processo 1001227-28.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Gilmar
Tendolini - Telefônica Brasil SA - Vistos. Diante do teor do AR(correio) notificando que o autor não foi encontrado nas tentativas
de entrega da carta de intimação, intime-se o patrono do autor, para que informe seu cliente da designação da audiência de
conciliação para o dia 16.02.2016, às 15:40 horas, ressaltando que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos
moldes do artigo 51, I, da Lei 9.099/95. Int. e Dil. - ADV: VALTER JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 347119/SP)
Processo 1001228-13.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria
Aparecida Coutinho - Centro de Gestão de Meio de Pagamento - Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
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débito c.c. Indenização moral, com pedido de tutela antecipada. Juntou documentos. Para a concessão da tutela antecipada,
necessário que estejam presentes os seus requisitos legais, previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
verossimilhança dos fatos alegados e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em tela, analisando
sumariamente os fatos relatados pela autora e os documentos acostados aos autos, não me convenço de sua verossimilhança,
pois sequer houve o recebimento de qualquer meio de cobrança relacionado ao suposto débito de 2011. Desse modo, INDEFIRO
a tutela antecipada, sendo necessária a instauração do contraditório para melhor apuração dos fatos. 2. Designo audiência de
CONCILIAÇÃO, para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 20 minutos, podendo o requerido comparecer acompanhado
de advogado constituído ou nomeado pelo Convênio PGE/OAB. Cite-se a ré com as advertências legais. Intime-a de que poderá
apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-a de que sua ausência na
referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei
nº 9.099/95.Intime-a, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhada de advogado. Intime o autor de que deverá
comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51,
inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento, se necessário. Int. e Dil.- ADV:
ADRIANA ALVES COUTINHO (OAB 128692/SP), RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)
Processo 1001240-27.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do
dinheiro - Celia Dalva Milanez dos Santos - Anhanguera Educacional Ltda - Vistos. 1. Trata-se de ação de indenização por
danos morais, com devolução de valores, c.c. tutela antecipada. Juntou documentos. No caso em tela, não reputo presente o
requisito legal da verossimilhança para concessão da antecipação da tutela ora pretendida. A requerente afirma que celebrou
um acordo, por telefone, com a requerida, sendo uma entrada para 10.08.2015, e mais (10) dez parcelas no valor de R$ 120,00
cada, com vencimento todo dia 10, porém, houve o pagamento somente da entrada de R$ 300,00. Posto isso, ausente um dos
pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela antecipada. 2. Designo audiência de CONCILIAÇÃO,
para o dia 16 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 30 minutos, podendo o requerido comparecer acompanhado de advogado
constituído ou nomeado pelo Convênio PGE/OAB. Cite-se a ré com as advertências legais. Intime-a de que poderá apresentar
resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-a de que sua ausência na referida
audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei nº
9.099/95. Intime-a, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhada de advogado. Intime o autor de que deverá
comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51,
inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento, se necessário. Int. e Dil. - ADV:
RENATA APARECIDA GIOCONDO (OAB 218138/SP)
Processo 1001245-49.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - Sandra Aparecida Marcelino Baccarim - Banco Itaucard SA - Vistos. 1. Trata-se de ação de inexigibilidade
de débito c.c. Indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada. Juntou documentos. Com efeito, não há
verossimilhança nas alegações da autora, pois não logrou êxito em comprovar a aprovação de desconto ou parcelamento da
fatura do cartão de crédito pelo banco/requerido, pois o valor pago de R$ 177,08, é muito aquém do valor total da fatura. Desta
forma, não vislumbro presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada pretendida pela parte, sendo necessário
à instauração do contraditório para melhor apuração dos fatos, assim, INDEFIRO o pedido liminar. 2. Designo audiência de
CONCILIAÇÃO, para o dia 15 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 30 minutos, podendo o requerido comparecer acompanhado
de advogado constituído ou nomeado pelo Convênio PGE/OAB. Cite-se a ré com as advertências legais. Intime-a de que poderá
apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-a de que sua ausência na
referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei
nº 9.099/95.Intime-a, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhada de advogado. Intime o autor de que deverá
comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51,
inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento, se necessário. Int. e Dil. - ADV:
RENATA APARECIDA GIOCONDO (OAB 218138/SP)
Processo 1001260-18.2015.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Camila
Franco Stolfa - Opção Modas - Reginaldo Reginaldo & Cia Ltda Me - Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. Reparação de danos morais, com pedido de tutela antecipada. Juntou documentos. Não vislumbro presentes
os requisitos para o deferimento da tutela antecipada pretendida pela parte, porque a inicial veio desprovida qualquer prova
ou razão que, a princípio, pudesse afastar a inclusão no nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, basta
uma leitura na certidão de objeto e pé do processo 0006022-31.2014, cuja cópia segue em frente, para que se perceba que o
débito pago é referente a nota promissória no valor de R$ 365,00 com vencimento em 21.03.20-13 e a restrição é referente a
um débito no valor de R$ 326,60 com vencimento em 02.01.2013, assim, INDEFIRO o pedido liminar. 2. Designo audiência de
CONCILIAÇÃO, para o dia 15 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 20 minutos, podendo o requerido comparecer acompanhado
de advogado constituído ou nomeado pelo Convênio PGE/OAB. Cite-se a ré com as advertências legais. Intime-a de que poderá
apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados da data da realização da audiência, alertando-a de que sua ausência na
referida audiência implicará na aplicação da pena de revelia e na imediata prolação de sentença, nos termos do artigo 20 da Lei
nº 9.099/95.Intime-a, ainda, de que poderá comparecer à audiência acompanhada de advogado. Intime o autor de que deverá
comparecer à audiência ora designada e de que sua ausência ocasionará a extinção do processo, nos moldes do artigo 51,
inciso I, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, designar-se-á audiência de instrução e julgamento, se necessário. Int. e Dil.- ADV:
WALDIRENE ALVES ZANINI DA SILVA COMIN (OAB 259924/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE APARECIDA LEAL VASCONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0003218-32.2010.8.26.0472 (472.01.2010.003218) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Suzana
Regina Pinheiro Leonardi - Maria Teresa Alves Medeiros - Vistos. 1. Nos termos do artigo 685 do Código de Processo Civil,
tornou-se perfeita e acabada, a adjudicação de fls. 220. 2. Para entrega dos bens adjudicados às fls. 79 e 220, que ocorrerá
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no endereço do depositário do bem, designo o dia 03 de fevereiro de 2016, às 11:00 horas. Intimem-se as partes. Expeça-se
mandado de entrega, consignando que fica o depositário/executado advertido que o descumprimento da ordem judicial poderá
implicar na expedição de mandado de busca e apreensão ou imissão na posse, inclusive com uso de força policial, sem prejuízo
de outras medidas e o(a) exequente que a ação será extinta, caso não esteja presente no dia e horário designado para entrega.
Int.Dil. - ADV: RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2016
Processo 0000509-48.2015.8.26.0472 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Roubo Majorado - J.P. - Controle nº
060/15 - Ato Ordinatório de fls. 107: NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO (CERTIDÃO DE HONORÁRIOS) JÁ
SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE. “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório
judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª
instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha,
habilitar-se no portal (na tarja 1, destinada aos advogado, no item “Habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/
alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente,
encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário.” - ADV: PRISCILA PEREIRA DE ARAÚJO
(OAB 244987/SP)
Processo 0003387-43.2015.8.26.0472 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - J.P. - Controle nº
1284/15 - Despacho de fls. 49: Vistos. Cota do MP: Defiro. Designo audiência de advertência para o dia 28.01.2016, às 15:30
horas. Intime-se o adolescente e seu representante legal. Intime-se a advogada dativa. - ADV: MARIA ANTONIA MOREIRA
FIGUEIREDO (OAB 62852/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2016
Processo 0002228-65.2015.8.26.0472 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Contra o Meio Ambiente - J.P. - M.H.R.
- - E.V. - - G.S.M. - - P.R.R. - - J.V.S.C. - Sentença de fls. 150/151Vistos. Diante dos documentos de fls. 123, 124 e 142,
atestando que os adolescentes cumpriram a medida, declaro-a encerrada e, em consequência, JULGO EXTINTA a medida
socioeducativa de REPARAÇÃO DE DANOS imposta a M.H.R., E.V., P.R.R. e J.V.S.C. nestes autos de Ato Infracional nº
752/15, com fundamento no artigo 109, primeira parte, da Lei de Execução Penal c.c. o artigo 152 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, determinando-se o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo. Fixo os honorários da advogada dativa no
valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB para atuação profissional em procedimentos da Infância e Juventude
na área criminal (código 502). Expeça-se a respectiva certidão. A despeito do compromisso assumido, o jovem G.S.M. não
ressarciu os prejuízos causados à vítima, tampouco justificou a impossibilidade. Nesse contexto, considero que a disciplina da
lei menorista não autoriza a tomada de medidas coercitivas, para compelir o devedor ao pagamento do valor devido. Também
não entendo ser possível o prosseguimento do feito como solicitado pelo Ministério Público porque a remissão, cumulada com
a medida de reparação de danos, foi homologada como forma de exclusão do processo. Vislumbro, todavia, a responsabilidade
civil, por ato ilícito, a inspirar a aplicação do Código Civil e do Código de Processo Civil, sobretudo em face de título executivo
judicial. Assim, determino que seja expedida certidão minuciosa, entregando-a ao representante da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, mediante mandado de entrega, para que, se o quiser, promova a cobrança judicial do montante que lhe é devido.
Para fins de registro, anote-se na certidão de antecedentes infracionais do adolescente G.S.M. o descumprimento injustificado
da medida. P.R.I. Arquivem-se. - ADV: MARIA AUGUSTA MACIEL CARLOS DOS SANTOS (OAB 225975/SP)
Processo 0002228-65.2015.8.26.0472 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Contra o Meio Ambiente - J.P. - M.H.R.
- - E.V. - - G.S.M. - - P.R.R. - - J.V.S.C. - controle nº 752/2015 - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO (CERTIDÃO
DE HONORÁRIOS) JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE. “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade
de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça
(Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício).
Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinada aos advogado, no item “Habilite-se - Serviços Eletrônicos)
para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/
escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário.” - ADV: MARIA
AUGUSTA MACIEL CARLOS DOS SANTOS (OAB 225975/SP)

PRAIA GRANDE
Cível
Distribuidor Cível
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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 08/01/2016
PROCESSO :1000069-83.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fernando Silva Rodrigues
ADVOGADO : 327776/SP - Sandro de Almeida Caldas
REQDO
: Nextel Telecomuinicações Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000070-68.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marianne Helena Durval Soares
ADVOGADO : 332346/SP - Wagner Lucas Rodrigues de Macedo
REQDO
: Elias Rodrigues Contao
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000071-53.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Reinaldo Luis Penha Affonso
ADVOGADO : 225856/SP - Robson de Oliveira Molica
REQDO
: Liveiro Ramos e Cia Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000072-38.2016.8.26.0477
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Cristiana Alves Pereira
ADVOGADO : 300248/SP - Charles Tadeu Amaral
REQDA
: Lucileine Tomé Pacça
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000073-23.2016.8.26.0477
CLASSE
:RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
REQTE
: Q1 Comercial de Roupas S.a.
ADVOGADO : 299699/SP - Nataly Priscila de Aleixo
REQDO
: Manuel Ferreira Morgado
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0003258-03.2014.8.26.0010
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: H.H.E.V.A.
REQDO
: J.C.F.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000075-90.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcelo Henrique da Silva Lima
ADVOGADO : 247722/SP - Jonatan dos Santos Camargo
REQDO
: CLARO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000078-45.2016.8.26.0477
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.R.M.
ADVOGADO : 999999/DP - ‘Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: E.S.M.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000079-30.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edilma Araujo de Andrade
ADVOGADO : 249073/SP - Ricardo Basso Lopes
REQDO
: CLARO S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0001523-69.2015.8.26.0536
CLASSE
:CAUTELAR INOMINADA
REQTE
: Deusdete Alves de Sousa
REQDO
: Itau Unibanco S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000085-37.2016.8.26.0477
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Cláudio Roberto de Godoy
: 317950/SP - Leandro Furno Petraglia
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REQDO
: Prefeitura Municipal de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000086-22.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Joventino Jose dos Santos
ADVOGADO : 249073/SP - Ricardo Basso Lopes
REQDO
: Companhia Piratininga de Força e Luz
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000074-08.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Nelson Oliveira Novaes Filho
ADVOGADO : 254220/SP - Adriana Takahashi de Andrade
REQDO
: Banco Gmac S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000076-75.2016.8.26.0477
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Antonio Sergio Schavon
ADVOGADO : 344923/SP - Caio Henrique Machado Ruiz
EXECTDA
: Edivânia Oliveira Silva
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000077-60.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condominio Edificio Octavio Liboni
ADVOGADO : 195510/SP - Daniele Cristina da Silva
REQDA
: Otilia Clemente Ramos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000080-15.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condominio Edificio Bom Abrigo
ADVOGADO : 313436/SP - Damião Henriques Cavalcante Santos
REQDA
: Idelma Ferraresi
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000006-58.2016.8.26.0477
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Celso Domeniconi Neto
ADVOGADO : 304209/SP - Zelia Maria Valente Rodrigues
EXECTDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000019-57.2016.8.26.0477
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Paulo Cesar Carramao
ADVOGADO : 304209/SP - Zelia Maria Valente Rodrigues
EXECTDO
: BANCO DO BRASIL S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000081-97.2016.8.26.0477
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: J.S.P.V.
ADVOGADO : 999999/DP - ‘Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: B.A.G.V.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000088-89.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcio Teixeira de Souza
ADVOGADO : 317950/SP - Leandro Furno Petraglia
REQDO
: Prefeitura Municipal de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000082-82.2016.8.26.0477
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: CARLOS MURBACH
ADVOGADO : 333213/SP - Gilvan da Silva Diniz Pinheiro
REQDA
: Sirlene Maria Cardoso
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000083-67.2016.8.26.0477
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1009

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cacilda Botin Alves Medeiros
ADVOGADO : 272829/SP - Bruno Correa Oliveira
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000084-52.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Cristofer Soares dos Santos
ADVOGADO : 272829/SP - Bruno Correa Oliveira
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000087-07.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz Antonio dos Santos
ADVOGADO : 272829/SP - Bruno Correa Oliveira
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000089-74.2016.8.26.0477
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDA
: Maria Aparecida Barduco da Costa
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000090-59.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Elvira Della Costa Teressan
ADVOGADO : 132698/SP - Abelardo Jurema Cardoso
EMBARGDO : Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000091-44.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Genivaldo Affonso Damasceno
ADVOGADO : 126171/SP - Vera Lucia Barrio Dominguez
REQDO
: Inss
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000095-81.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Osmar Azenha Gomes
ADVOGADO : 317950/SP - Leandro Furno Petraglia
REQDO
: Prefeitura Municipal de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000051-79.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.L.S.
RECLAMADO : L.R.L.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000050-94.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : VIVIANE APARECIDA DA COSTA
RECLAMADO : SKY
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000052-64.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.A.S.
RECLAMADO : R.P.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000096-66.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Elvira Della Costa Teressan
ADVOGADO : 132698/SP - Abelardo Jurema Cardoso
EMBARGDO : Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO

:1000097-51.2016.8.26.0477
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Vanessa Aparecida Cunha
ADVOGADO : 272829/SP - Bruno Correa Oliveira
REQDO
: Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000053-49.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.S.S.
RECLAMADO : E.S.S.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000054-34.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA INES DA CONCEIÇÃO BRANDAO FERREIRA
RECLAMADO : JAQUELINE ANGELO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000055-19.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SILVIA BAHIA DOS SANTOS
RECLAMADO : LITORAL MAX
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000056-04.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DAVID SILVA BARBOSA
RECLAMADO : VIVO TELEFONICA BRASIL
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000057-86.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EMERSON IZIDIO RODRIGUES
RECLAMADO : VIVO S.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000058-71.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ELIANE DOS SANTOS CONRADO
RECLAMADO : SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO LITORAL SUL PAULISTA LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000060-41.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rodrigo de Menezes Ferrinho
RECLAMADO : Iran Luciano
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000061-26.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EMERSON ANTONIO VITAL
RECLAMADO : ANTONIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000062-11.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS
RECLAMADO : PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000063-93.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alex Gomes Ribeiro
RECLAMADO : COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS UNICREDS DO ESTADO DE SAO
PAULO - UNICRED,
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000065-63.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SUELI ELAINE MORALES
RECLAMADO : SAMSUNG
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO

:0000064-78.2016.8.26.0477
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CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Roberto Aparecido de Carvalho
RECLAMADO : SHIEI SAKUMOTO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000071-70.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.Z.M.
RECLAMADO : E.S.M.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000078-62.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lourdes Barrozo Figueira
RECLAMADO : VIDRAÇARIA E SERRALHERIA MG
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000075-10.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EUNICE DE SOUZA JUNQUEIRA
RECLAMADO : CLARO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000099-21.2016.8.26.0477
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADVOGADO : 69807/SP - Antonio Cezar Ribeiro
REQDO
: Daniel Marques dos Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000081-17.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PAULO HENRIQUE ROCHA COQUEIRO
RECLAMADO : CCISA 22
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000101-88.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.H.F.B.
ADVOGADO : 999999/DP - ‘Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: R.B.B.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000098-36.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Wesley Rebert de Souza Santana
ADVOGADO : 362139/SP - Emerson Lima Tauyl
REQDA
: Karen Simões
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000100-06.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria Helena Salvador de Paula
ADVOGADO : 97905/SP - Roberto de Souza Araujo
REQDO
: Antonio Ferraz
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000085-54.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA HELENA DOS SANTOS
RECLAMADO : INSTITUTO MIX DE PROFISSOES
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000084-69.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LAURO HENRIQUE NOVACKZ
RECLAMADO : HSBC BANK BRASIL S.A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000088-09.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Claudia Pereira Morato Holloway Escobar
REQDO
: Qualicorp Administradora de Benefícios Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1000104-43.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Constantino Ataide Vieira
ADVOGADO : 300952/SP - Daniel Antonio Dokter Silva
EMBARGDA : Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000105-28.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Joyce Rodrigues Serra de Oliveira
ADVOGADO : 126171/SP - Vera Lucia Barrio Dominguez
REQDO
: Banco Itau Unibanco S/A
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000106-13.2016.8.26.0477
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: G.A.S.
ADVOGADO : 999999/DP - ‘Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: R.S.M.P.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000107-95.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: J.A.W.G.
ADVOGADO : 999999/DP - ‘Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: A.G.O.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000103-58.2016.8.26.0477
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Eduardo Saron Nunes
ADVOGADO : 313436/SP - Damião Henriques Cavalcante Santos
HERDEIRA
: Rachel Nastari
ADVOGADO : 313436/SP - Damião Henriques Cavalcante Santos
REQDO
: Orlando Nunes
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000108-80.2016.8.26.0477
CLASSE
:AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE
: Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000110-50.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edson Ferreira de Oliveira
ADVOGADO : 317950/SP - Leandro Furno Petraglia
REQDO
: Prefeitura Municipal de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000111-35.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edmilson Martins Cruz
ADVOGADO : 33164/SP - Deisi Rubino Baeta
REQDO
: Conseg Administradora de Consorcio Ltda
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000109-65.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício São Germano
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDA
: Sheila Rodrigues de Oliveira Magalhães
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000112-20.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Edifício Residencial Escala
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDA
: Marcia Regina Silva Barros
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000113-05.2016.8.26.0477
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: M.A.A.P.
ADVOGADO : 999999/DP - ‘Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA
: S.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 11/01/2016
PROCESSO :1000115-72.2016.8.26.0477
CLASSE
:COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
REQTE
: Fioratti & Fioratti Empreiteira de Mão de Obra Ltda
ADVOGADO : 247308/SP - Rodrigo Alexandre de Carvalho
REQDO
: Condomínio Edifício Taiti
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000116-57.2016.8.26.0477
CLASSE
:PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
REQTE
: Leda Maria Liberato
ADVOGADO : 206695/SP - Estevan Lo Ré Pousada
REQDO
: José Gomes da Cunha
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000117-42.2016.8.26.0477
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
ADVOGADO : 107414/SP - Amandio Ferreira Tereso Junior
REQDA
: Roselene Severino da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000059-56.2016.8.26.0477
CLASSE
:PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQTE
: D.C.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000118-27.2016.8.26.0477
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Maria dos Reis Aguiar
ADVOGADO : 346455/SP - Anna Karlla Zardetti
REQDO
: DOMINGOS FERNANDES DA SILVA
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000119-12.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Wilson Bernardo Junior
ADVOGADO : 176456/SP - Celso Luiz Gomes
EMBARGDO : Municipalidade de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000120-94.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Elissandro Vital Martins
ADVOGADO : 372271SP - Mayra Izabelle Solani
REQDO
: Platiniun Assessoria de Credito Ltda Epp
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000121-79.2016.8.26.0477
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: D.P.C.A.
ADVOGADO : 122875/SP - Sileni Costa de Queiroz Barbosa
EXECTDO
: R.C.A.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000122-64.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Mauro Bertoldo Guedes Klinger
ADVOGADO : 75059/SP - Manoel Gil Nunes de Oliveira
REQDO
: Espolio Adriano Dias dos Santos
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000123-49.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Wilson Bernardo Junior
ADVOGADO : 176456/SP - Celso Luiz Gomes
EMBARGDO : Municipalidade de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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PROCESSO :1000124-34.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Wilson Bernardo Junior
ADVOGADO : 176456/SP - Celso Luiz Gomes
EMBARGDO : Municipalidade de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000125-19.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Wilson Bernardo Junior
ADVOGADO : 176456/SP - Celso Luiz Gomes
EMBARGDO : Municiplidade de Praia Grande
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000126-04.2016.8.26.0477
CLASSE
:CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE
: André Camilo de Souza
ADVOGADO : 185846/SP - Alessandro Nunes Bortolomasi
REQDO
: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000137-33.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Amanda Braz Rocha de Queiroz
ADVOGADO : 303830/SP - Vivian Lopes de Mello
REQDO
: HGV Comunicações Ltda
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000127-86.2016.8.26.0477
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REPRESENTANTE
: S.P.N.
ADVOGADO : 242822/SP - Lourival Luiz Scarabello
EXEQTE
: R.V.N.C.
ADVOGADO : 242822/SP - Lourival Luiz Scarabello
EXECTDO
: V.C.C.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000140-85.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.C.S.
ADVOGADO : 128875/SP - Luiz Fernando Castro Reis
REQDO
: F.N.S.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000128-71.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício Nova Praia Ii
ADVOGADO : 195510/SP - Daniele Cristina da Silva
REQDO
: Marcelo Fortino
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000129-56.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Edifício Residencial Orquídeas
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDA
: Adriana Rivau Fernandes
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000130-41.2016.8.26.0477
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Instituto Nacional do Seguro Social Inss
ADVOGADO : 172776/SP - Carla Cruz Murta de Castro
EMBARGDO : Ana Maria Valentim Araujo
ADVOGADO : 300262/SP - Daniella da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000131-26.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício Manhattan Flat Service
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDO
: Antonio Marques Lopes
VARA:1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000132-11.2016.8.26.0477
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Talita dos Santos
ADVOGADO : 225856/SP - Robson de Oliveira Molica
REQDO
: Leandro Cesar de Souza
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000133-93.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício Manhattan Flat Service
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDO
: Paulo Sergio Santos Maia
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000134-78.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: L.H.S.N.
ADVOGADO : 219375/SP - Marcelo Apolonia Antonucci
REQDO
: T.G.D.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000135-63.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Gilberto Rodrigues
ADVOGADO : 278965/SP - Marcio Ferreira da Silva
REQDA
: Edilene Marques Delpino
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000136-48.2016.8.26.0477
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: M.O.Q.
ADVOGADO : 293953/SP - Claudia Carlos de Oliveira
REQDA
: K.C.A.Z.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000138-18.2016.8.26.0477
CLASSE
:ARROLAMENTO COMUM
REQTE
: M.F.
ADVOGADO : 258154/SP - Gustavo Cesar Gandolfi
REQDA
: M.F.P.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000139-03.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Edifício Comercial Acrópole
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDO
: Antonio Nirvando Pinheiro
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000141-70.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Edifício Residencial Imperio
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDA
: Cleidiane Rios Santos
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000142-55.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fabio Pereira da Silva
ADVOGADO : 249673/SP - Alexandre Ramos Paixão
REQDO
: Companhia Piratininga de Força e Luz
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000143-40.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício Village
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDO
: Alexandre Fernandes
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000137-50.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DEVANIR ABELA
RECLAMADO : Itau Unibanco S/A
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VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000134-95.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D.E.M.J.
RECLAMADO : W.A.J.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000144-25.2016.8.26.0477
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: M.P.E.S.P.
REQDA
: D.S.B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000135-80.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUCIANO GONÇALVES DOS SANTOS
RECLAMADO : JOSE BENTO DA SILVA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000145-10.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.D.M.
ADVOGADO : 265640/SP - Darcio Cesar Marques
REQDA
: P.V.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000146-92.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Carlos Alberto Valentim
ADVOGADO : 321021/SP - Cristina Borges da Costa
REQDO
: Maurício Calazan Pio
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000139-20.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : NELI DOS SANTOS MARTINS
RECLAMADO : C.P.F.L.
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000140-05.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : THEODORO CARLOS STEIN
RECLAMADO : JOGIL COM. DE VEICULOS LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000141-87.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose Valfrides Castro dos Santos
RECLAMADO : JIROU KANEKO EPP
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000147-77.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Arlete Maria Toledo Ribas
ADVOGADO : 177286/SP - Cíntia Quarterolo Ribas Amaral Mendonça
REQDO
: Imobiliaria J Mendes
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000156-56.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCESSO ADMINISTRATIVO
REQTE
: J.P.
REQDO
: G.R.B.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000175-62.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSIANE DE ALMEIDA NASCIMENTO
RECLAMADO : CENTRO ODONTOLOGICO COP
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000172-10.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CREUZA FERREIRA NASORRI
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1017

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

RECLAMADO : VOCE IMPLANTES
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000183-39.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Fernando Gomes de Campos
REQDO
: Carvajal Informação LTDA.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000184-24.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EURIDES SOARES MALTA
RECLAMADO : LUIS OTAVIO ROSSI
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000185-09.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSE ALFREDO LEONEL DO NASCIMENTO
RECLAMADO : SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000206-82.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MOACIR MOLERO
RECLAMADO : ASB MAQUINAS COM. SERVIÇOS LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000207-67.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : VALDIR CEDRO TEIXEIRA
RECLAMADO : Carvajal Informação Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000114-87.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Patricia Kalaes Stortt de Souza
ADVOGADO : 107744/SP - Rosangela Fagundes de Almeida Graeser
REQDO
: Cartorio de Registro de Imoveis de Solemar
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000148-62.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Sergio Luis Andrade Lansac
ADVOGADO : 344979/SP - Filipe Carvalho Vieira
REQDO
: Banco Bradesco Sa
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000209-37.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : GELÇO REINALDO
RECLAMADO : MY SHOP BRASIL LTDA ME
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000210-22.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARCIO LEANDRO MOREIRA
RECLAMADO : BANCO ITAU
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000212-89.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DIRCE REGINA GUIMARAES DE ANDRADE
RECLAMADA : Fernanda Celeste Abal Mota
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000214-59.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUCILIA BERTELLI
RECLAMADO : CLARO S/A EMBRATEL
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000213-74.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CLAUDIA VENANCIO QUARESMA
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RECLAMADO : BANCO CETELEM S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000150-32.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício Thaina
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDA
: Miyo Oyafuso Tibana
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000216-29.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DIRCE REGINA GUIMARAES DE ANDRADE
RECLAMADA : Fernanda Celeste Abal Mota
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000217-14.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIANA VASCONCELLOS MENDONÇA
RECLAMADO : IMOBILIARIA PRAIA MAR
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000218-96.2016.8.26.0477
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUCILIA BERTELLI
RECLAMADO : SERVICENTE PEÇAS E ASSISTENCIA LTDA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000151-17.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condominio Edificio Gloria
ADVOGADO : 370489/SP - Ines Abrahão Miguel Abrahão El Kadiri
REQDO
: Jose Antonio Silva de Castro
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000152-02.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Bbello Educação Ltda
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDO
: Israel Salomão Delfino
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000153-84.2016.8.26.0477
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL
REQTE
: E.Q.S.
ADVOGADO : 260286/SP - Alessandra Katucha Galli
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000154-69.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício Manhattan Flat Service
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDO
: Jose Antonio Martins da Penha
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000155-54.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Edificio Residencial Lilian
ADVOGADO : 258160/SP - Isabel Cristina Sanjoaneira Fernandes
REQDA
: Cristiana Ferreira de Santana
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000156-39.2016.8.26.0477
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: L.S.I.S.
ADVOGADO : 260286/SP - Alessandra Katucha Galli
REQDO
: W.I.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000157-24.2016.8.26.0477
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
: Condomínio Edifício Márcia de Fátima
: 296170/SP - Luciana Rocha Silva
: Estrutural Pirâmide Construtora Ltda
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VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000158-09.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Bbello Educação Ltda
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDO
: Jorge Izidoro de Almeida Netto
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000159-91.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condominio Edificio Flor D’ La Pamela
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDA
: Vanice Alves Fernandes
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000160-76.2016.8.26.0477
CLASSE
:REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE
: L.M.R.P.
ADVOGADO : 221942/SP - Catia Marina Piazza
REQDO
: L.S.M.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000161-61.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Sidney Henrique Duarte dos Santos
ADVOGADO : 196132/SP - Walkyria Sanchez Tadine
REQDO
: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000162-46.2016.8.26.0477
CLASSE
:MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE
: Elaine Cristina Pereira Floriano
ADVOGADO : 252519/SP - Carlos Wagner Gondim Nery
IMPTDO
: Companhia Piratininga de Força e Luz
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000163-31.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Residencial Larissa
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDA
: Janio Aparecido Chiari
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000164-16.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Joao da Silva
ADVOGADO : 43740/SP - Oscar Schmidt
REQDO
: Nasser Akad Barghout
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000230-13.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCESSO ADMINISTRATIVO
REQTE
: J.P.
REQDO
: A.S.M.N.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000231-95.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCESSO ADMINISTRATIVO
REQTE
: J.P.
REQDO
: J.S.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000232-80.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCESSO ADMINISTRATIVO
REQTE
: J.P.
REQDO
: D.R.M.J.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000165-98.2016.8.26.0477
CLASSE
:REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE
: Natália Pires
REQDO
: FABIO DE TAL
VARA:3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000166-83.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Condomínio Edifício Gloria Luzia Mendes
ADVOGADO : 253443/SP - Renata Santos Ferreira Wolski
REQDO
: Cicero Palmeira da Silva
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000167-68.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Bbello Educação Ltda
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDO
: Emerson Carlos de Assumpção
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000168-53.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: E.P.G.
ADVOGADO : 999999/DP - ‘Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: K.O.G.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000171-08.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Erivaldo José dos Santos
ADVOGADO : 86623/SP - Ramon Emidio Monteiro
REQDO
: Banco Itauleasing S/A
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000172-90.2016.8.26.0477
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: M.P.E.S.P.
REQDA
: M.P.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000173-75.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: A.C.C.G.
ADVOGADO : 339073/SP - Isaura Aparecida Rodrigues
REQDO
: T.S.G.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

2ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARACI GARCIA ERNANDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0449/2015
Processo 0000506-54.2010.8.26.0477 (477.01.2010.000506) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cornelio Auto
Peças Ltda - J Vieira Comercio de Veiculos Ltda Me - Defiro o pedido de pesquisa de declarações de bens via INFOJUD e de
bloqueio de veículos via RENAJUD. - ADV: FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP)
Processo 0000510-86.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000510) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Margarida Maria
Arruda Glerean - Jose Augusto Lima de Oliveira - Providencie a requerente a retirada do mandado de levantamento expedido. ADV: CLÉCIA CABRAL DA ROCHA (OAB 235770/SP)
Processo 0001000-21.2007.8.26.0477 (477.01.2007.001000) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - BANCO DO
BRASIL S/A - Julio Cesar Paulo - - Virginia Celia Siqueira Araujo - FLS. 156/190: Recebo como emenda à inicial, passando o
polo ativo a ser ocupado pelo Banco do Brasil S/A. Anote-se. Cumpra-se o despacho de fls. 146. - ADV: ADRIANO ATHALA DE
OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)
Processo 0001556-81.2011.8.26.0477 (477.01.2011.001556) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Claudio Vaz
de Moraes - Fabio da Silva Gomes - Ciência as partes sobre o desbloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD (fls. 213). - ADV:
EDNA TOMIKO NAKAURA SANTOS (OAB 100103/SP), MARCELO ATAIDE GARCIA (OAB 151712/SP)
Processo 0001820-64.2012.8.26.0477 (477.01.2012.001820) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose
Roberto Lino de Lima - Bradesco Seguros Autore - Arquivem-se. - ADV: DENNIS LUIZ SOARES DE OLIVEIRA (OAB 221832/
SP), GEORGE WASHINGTON TENORIO MARCELINO (OAB 25685/SP), KÁTIA ROBERTA SOUZA DO NASCIMENTO (OAB
311562/SP), JANAINA NUNES VIGGIANI SILVA (OAB 251043/SP)
Processo 0002190-48.2009.8.26.0477 (477.01.2009.002190) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Gibraltar - Reinaldo Rezende - Providencie o requerente a retirada do mandado de levantamento expedido. - ADV: LINGELI
ELIAS (OAB 96916/SP), REGIS LUIZ ALMEIDA (OAB 152524/SP), JUACI ALVES DA SILVA (OAB 111540/RJ)
Processo 0002384-39.1995.8.26.0477 (477.01.1995.002384) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Alfredo de
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Rosato Fernandes - Jorge Ramiro Prado - Providencie o interessado a retirada do mandado de levantamento expedido - ADV:
GILBERTO LOPES JUNIOR (OAB 77148/SP), JOSE CARLOS DE PAULA (OAB 56159/MG), MANUEL MARQUES DIREITO
(OAB 49706/SP), DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA (OAB 22745/MG)
Processo 0002831-70.2008.8.26.0477 (477.01.2008.002831) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - União
Social Camiliana - Benedito de Paula Alves Siqueira - Vistos. Fls. 355/356 : Nos termos do art. 792, do Código de Processo
Civil, declaro suspensa a execução, até o final do prazo de cumprimento do acordo. Após o decurso do prazo de cumprimento
do acordo, aguarde-se por 05 (cinco) dias eventual manifestação da parte interessada, ficando consignado que o silêncio será
interpretado como cumprimento do acordo, com a respectiva extinção da execução. Determinei nesta data, via Bacen/Jud, o
desbloqueio do valor retido às fls. 349. Int. - ADV: ROSELI LEME FREITAS (OAB 134800/SP), ANA PAULA FARIA PEDROSO
(OAB 355962/SP)
Processo 0003368-61.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003368) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú
Unibanco S A - PROVIDENCIE O EXEQUENTE A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA PRECATÓRIA, INSTRUINDO-A COM AS
PEÇAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVANDO SUA DISTRIBUIÇÃO EM IGUAL PRAZO. - ADV:
TATIANA RIBEIRO MAMANA (OAB 221301/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 0003471-59.1997.8.26.0477 (477.01.1997.003471) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de
Crédito - Adelmo Guassaloca Rep P Marcus Roberto Rodrigues - Jose dos Santos Menezes - PROVIDENCIE O REQUERENTE
A RETIRADA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. - ADV: FERNANDA EMILIA BASTOS ALVES (OAB 95874/SP), FERNANDO ELIAS
ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB 102578/SP)
Processo 0003532-31.2008.8.26.0477 (477.01.2008.003532) - Procedimento Ordinário - Sebastião Antonio de Jesus Providencie o interessado a retirada do mandado de levantamento expedido. - ADV: MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB
183446/SP)
Processo 0004216-48.2011.8.26.0477 (477.01.2011.004216) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Mariana
Aparecida Correia - Providencie o interessado a retirada do mandado de levantamento expedido. - ADV: GISELE YOMOTO
MASSUNO (OAB 241424/SP), FABIANO FERNANDES MILHAN (OAB 238631/SP)
Processo 0004387-34.2013.8.26.0477 (processo principal 0023551-87.2010.8.26) (047.72.0130.004387/1) - Cumprimento
Provisório de Decisão - Multa Cominatória / Astreintes - Paulo Vitor Vieira - - Ronaldo dos Santos - - Irene Vieira Siqueira e
outro - Vistos. Fls. 242/243: defiro a expedição de mandado de levantamento em favor dos exequentes quanto aos depósitos de
fls. 67/68 e 165/166. Sem prejuízo, esclareça o exequente, no prazo de cinco dias, a divergência entre o saldo remanescente
mencionado na petição (R$ 49.235,28) e o valor constante na planilha de débitos (R$ 45.515,38), apresentando, se for o caso,
planilha atualizada de débitos, em cinco dias. Int. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP), MARIO ROSSI
BATISTA (OAB 41078/SP), ANTONIO JOSE PEREIRA (OAB 286034/SP), CAIO BARBOZA SANTANA MOTA (OAB 326143/SP),
ALEX CESAR DE OLIVEIRA PINTO (OAB 185581/SP), ROBSON DE OLIVEIRA MOLICA (OAB 225856/SP)
Processo 0004612-11.2000.8.26.0477 (477.01.2000.004612) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Condominio Edificio
Carlos Rohn 212400 - Antonio Vargas Filho - Providencie o requerente a retirada do mandado de levantamento expedido. - ADV:
MARCELO VALLEJO MARSAIOLI (OAB 153852/SP), MARCOS ALVES (OAB 99904/SP)
Processo 0004896-09.2006.8.26.0477 (477.01.2006.004896) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções Companhia de Engenharia de Trafego de Santos Cet Santos - MANDADO DE LEVANTAMENTO À DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA
EM CARTÓRIO. - ADV: MARIO VICENTE FERREIRA BARBOSA (OAB 138841/SP), ANA LUCIA FIGUEIRÔA ORDONIO (OAB
225371/SP), ANA LUÍZA FARIAS SEIXAS (OAB 181938/SP)
Processo 0005522-18.2012.8.26.0477 (477.01.2012.005522) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Luiz Barreto
Silva - - Lucia Veronica Barreto da Silva - - Fabiana dos Santos Maia Silva e outro - Antonio Carlos Barreto da Silva e outros Manifestem-se os autores, no prazo legal, sobre a pesquisa BACEN de fls. 252, o C.P.F., de fls. 36v não pertence a correquerida
Adelina. - ADV: GIOVANNA DOMENE (OAB 192904/SP), LUIZ FLAVIO MARTINS DE ANDRADE (OAB 16878/SP), HERMINIA
PRADO LOPES ALTAFIN (OAB 107163/SP)
Processo 0005698-65.2010.8.26.0477 (477.01.2010.005698) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio
Edificio Dayse Residence - Bechara Imóveis e Administração Ltda - Providencie o interessado a retirada do mandado de
levantamento expedido - ADV: JOÃO DE SOUZA VASCONCELOS NETO (OAB 175019/SP), NORIVALDO COSTA GUARIM
FILHO (OAB 50712/SP), ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)
Processo 0005876-34.1998.8.26.0477 (477.01.1998.005876) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Mariva
Barroso de Oliveira Paiva - Banco Noroeste Sa e outro - Banco Santander Sa - Providencie o interessado a retirada do mandado
de levantamento expedido - ADV: ANTONIO CARLOS CALLEJON JUNIOR (OAB 110179/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT
DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), MAURICIO CHUCRI (OAB 135591/SP), GERSON GARCIA CERVANTES (OAB
146169/SP), ANTONIO SARRAINO (OAB 104666/SP)
Processo 0006766-16.2011.8.26.0477 (477.01.2011.006766) - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Jurandir Flores da
Cunha - Mandado de levantamento expedido nos autos em epígrafe, disponível em cartório para eventual retirada pela parte
autora, no prazo legal. - ADV: JOSE VICTOR RAMOS NOGUEIRA (OAB 337935/SP), LEANDRO NEUMAYR GOMES (OAB
251618/SP), MARIANA MARTUCCI BERTOCCO COELHO (OAB 255346/SP)
Processo 0007483-57.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007483) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco
Bradesco Sa - Karina Ferreira Roberti Me - - Karina Ferreira Roberti - O exequente não promoveu o recolhimento integral das
custas pertinentes, na forma do Provimento CG 28/14 (necessidade de duas diligências do oficial de justiça e, consequentemente,
duas conduções a serem recolhidas no valor de três UFESPs cada). Trata-se de expediente que está se tornando corriqueiro
no cotidiano forense, acarretando a necessidade de publicações sucessivas das partes para regularização das taxas devidas
ao estado, acarretando prejuízos aos serviços forenses por ocasionar a necessidade de repetição de atos nesse sentido e
aumentando o volume de petições a serem juntadas, sem que os processos respectivos tomem efetivo andamento. Ademais,
já foi comunicada a necessidade de estrita observância ao sistema de custas a todas as unidades judiciais que integram o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Comunicado CG 956/2014, DJE de 28/08/2014, caderno administrativo, pág. 13).
INTIME-SE o(a) requerente, Banco Bradesco Sa, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção
do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)
Processo 0007587-25.2008.8.26.0477 (477.01.2008.007587) - Procedimento Sumário - Adimplemento e Extinção - Ailton
Cataldi - - Claudio Luiz Liberato - - Oswaldo de Petta - Wanda Ribeiro Santos - Vistos. Nesta data, determinei a transferência
de valores bloqueados (fls. 96/97) para conta judicial. Com o depósito, expeça-se mandado de levantamento. No mais, informe
o exequente, no prazo de cinco dias, a fonte pagadora dos vencimentos da executada. Int. - ADV: SANDRO EDMUNDO TOTI
(OAB 158383/SP), ADELAIDE ROSSINI DE JESUS (OAB 27024/SP)
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Processo 0008456-37.1998.8.26.0477 (477.01.1998.008456) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Hanna Incorporações
e Vendas Ltda - Antonio Magno Garcia Ribeiro e outro - Ciência às partes da informação do Contador Judicial de fls. 448. - ADV:
JORGE AUGUSTO KRUGER (OAB 34023/PR), MARCELO HANASI YOUSSEF (OAB 174439/SP), SANDRO EDMUNDO TOTI
(OAB 158383/SP), CLAUDIO OLIVEIRA CABRAL JUNIOR (OAB 130544/SP)
Processo 0009033-24.2012.8.26.0477 (477.01.2012.009033) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mms do Brasil
Ltda - Diga o autor, no prazo de cinco dias, sobre a pesquisa TRE de fls. 102, informando o endereço do réu à Rua Planalto, 89,
Rubiatabinha, Rubiataba/GO. - ADV: BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA (OAB 139684/SP)
Processo 0009189-80.2010.8.26.0477 (477.01.2010.009189) - Procedimento Sumário - A C A Lara Drogaria Me - Banco
Bradesco S A - Providencie a requerente a retirada do mandado de levantamento expedido. - ADV: RAMON EMIDIO MONTEIRO
(OAB 86623/SP), MARCELO TADEU MAIO (OAB 244974/SP), BRUNO LOBO VIANNA JOVINO (OAB 262341/SP)
Processo 0009232-46.2012.8.26.0477 (477.01.2012.009232) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Michael
Emanuel Silverio - Als Seguros - Vistos, Ciência às partes do retorno dos presentes autos. Fls. 221/223: Tendo havido sentença
de mérito e não tendo se iniciado o procedimento executivo, aguarde-se o cumprimento do acordo, findo o qual, deverá haver
informação a este Juízo, acerca de seu integral cumprimento, para posterior arquivamento nos termos do artigo 4º, do Provimento
38/01, subitem 12.2.1, do Capítulo IV, Tomo I, da N.S.C.G.J. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP),
MARILEI DUARTE DE SOUZA (OAB 296510/SP), ANA PAULA DARIO (OAB 292968/SP)
Processo 0010804-08.2010.8.26.0477 (477.01.2010.010804) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José
Marciano Fontes - Renato da Costa Vieira - bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD (fls. 103), placa BYG4989 - Ford/F350.
- ADV: AVERALDO MARCIANO DOS SANTOS (OAB 341747/SP), ROMÁRIO MOREIRA FILHO (OAB 159433/SP)
Processo 0010901-52.2003.8.26.0477 (477.01.2003.010901) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais Condominio Edificio Perola do Atlantico - Espólio de Joao Antunes - Fls. 218/219: DEFIRO, nos termos do art. 689-A, do CPC e
do Provimento CSM 1625/2009. Ficará a empresa Leilão Brasil (www.leilaobrasil.com.br), cadastrada nos termos do Provimento
CSM 1625/09, encarregada da alienação do bem constrito por via eletrônica. Arbitro a comissão devida ao gestor, a ser paga
à vista pelo arrematante, no equivalente a 4% do valor da arrematação, não se incluindo o valor do lanço. Oficie-se para que
prossiga o gestor na forma do Provimento CSM 1625/09, salientando que em segunda praça não serão aceitos lanços inferiores
a 60% do valor atualizado da avaliação. - ADV: MARCUS VINICIUS GUERREIRO DE CARLOS (OAB 184896/SP)
Processo 0012640-60.2003.8.26.0477 (477.01.2003.012640) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Manoel
Francisco da Silva 108103 - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - mandados de levantamentos expedidos nos autos
em epígrafe para eventuais retiradas pelas partes exequentes, no prazo legal. - ADV: ARMANDO FERNANDES FILHO (OAB
132744/SP), MARINEY DE BARROS GUIGUER (OAB 152489/SP), EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP)
Processo 0012947-33.2011.8.26.0477 (477.01.2011.012947) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen S A - Araujo Com de Prod Nat e Representação - Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sobre a pesquisa de
endereço BACEN de fls. 136/137. - ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP)
Processo 0013071-79.2012.8.26.0477 (477.01.2012.013071) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Rose Aline
Silva Santana - - Bruna Munique Santos da Silva - - Angelo Levi Santos da Silva e outros - Everaldo Jacinto da Cunha e
outro - Manifestem-se os autores, no prazo legal, sobre as pesquisas de endereços RENAJUD e BACEN de fls. 89/93. - ADV:
DOUGLAS CANDIDO DA SILVA (OAB 228570/SP)
Processo 0013245-25.2011.8.26.0477 (477.01.2011.013245) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda
- Construção e Comercio de Imoveis M F P Ltda - Glacileine Santoro - Providencie a requerida a retirada do mandado de
levantamento expedido. - ADV: SAMIRA SILOTI (OAB 264038/SP), GISELE BARRETO BRITO (OAB 263032/SP), CLEBER
GONÇALVES COSTA (OAB 184304/SP)
Processo 0013464-09.2009.8.26.0477 (477.01.2009.013464) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Domingos
Messias de Santana e outro - Elizabete Dantas Pereira Gomes - Vistos. Sobre o depósito de fls.262/263 manifeste-se a exeqüente
se dá por satisfeita a obrigação, no prazo de 10 (dez) dias, para extinção da execução, ficando consignado que o silêncio
será interpretado como concordância. Int. - ADV: DENILTO MORAIS OLIVEIRA (OAB 238996/SP), LUIZ CARLOS BELLUCCO
FERREIRA (OAB 170184/SP), RICARDO PINHEIRO ELIAS (OAB 204210/SP), FABIO CARDOSO VINCIGUERRA (OAB 224725/
SP), ELAYNE VILELA BERBEL (OAB 228854/SP), ELIZEU VILELA BERBEL (OAB 71883/SP), ALEXANDRE ROBERTI GIANINNI
FERREIRA ALFERES (OAB 243340/SP), FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA (OAB 251708/SP)
Processo 0013939-57.2012.8.26.0477 (477.01.2012.013939) - Monitória - Cheque - Christiane de Almeida Me - mandado
de levantamento expedido nos autos em epígrafe, disponível em cartório para eventual retirada da parte exequente, prazo legal
. - ADV: CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 99646/SP)
Processo 0017058-02.2007.8.26.0477 (477.01.2007.017058) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio
Edifício Vila do Mar - Mandado de Levantamento expedido nos autos em epígrafe disponível em cartório para eventual retirada
da parte exequente, no prazo legal. - ADV: FRANCO DELLA VALLE (OAB 216186/SP)
Processo 0017618-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.017618) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Ana Claudia América Isidro - Shinsey Comercial Ltda Me - squisas de fls. 63/65 não foi efetuada nos termos requerido pela
autora fls. 59. Efetuei as pesquisas conforme requerido, sendo que não foi possível a pesquisa INFOJUD sistema fora do ar.
Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre as pesquisas de endereços BACEN, RENAJUD e T.R.E. de fls. 67/72. - ADV:
MARILIA DONATO (OAB 226196/SP)
Processo 0018231-22.2011.8.26.0477 (477.01.2011.018231) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Banco
Finasa Sa - Providencie o interessado a retirada do mandado de levantamento expedido - ADV: RICARDO RIBEIRO DE LUCENA
(OAB 47490/SP), BRUNO LOBO VIANNA JOVINO (OAB 262341/SP), ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB 260286/SP)
Processo 0018280-63.2011.8.26.0477 (477.01.2011.018280) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- Tatiane Dias Formiga - Mario Eduardo Pereira dos Santos - Providencie o requerido a retirada do mandado de levantamento
expedido. - ADV: RODRIGO COSTA PINTO DE CARVALHO (OAB 271156/SP), WASHINGTON LUIZ FERREIRA DE SOUZA
(OAB 223038/SP), NEUSA MARIA DE SOUZA (OAB 93110/SP), ANDRE COLAÇO CABRAL (OAB 242737/SP)
Processo 0019651-04.2007.8.26.0477 (477.01.2007.019651) - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem
despejo - Cleide Emilia Rocha Manatta - Cleide Lourenço de Azevedo - Fls. 170 e verso: Expeçam-se cartas precatórias e
mandado. - ADV: ADRIANA RODRIGUES FARIA (OAB 246925/SP), ROGERIO TAVARES DE OLIVEIRA ROLIM (OAB 216676/
SP)
Processo 0020586-39.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020586) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento
Mercantil - Dibens Leasing S A - Nelio Gomes da Silva - A advogada que substabeleceu às fls. 108 não tem poderes para
atuar nestes autos em nome do autor. Logo, o autor não atendeu ao despacho de fls. 104 e não restou regularizada a sua
representação processual. INTIME-SE o(a) requerente, Dibens Leasing S A, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento
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ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 0021717-20.2008.8.26.0477 (477.01.2008.021717) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação Ailton Reis Arruda - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: ALEXANDRE DE AMORIM
SAMPAIO (OAB 203396/SP)
Processo 0023609-27.2009.8.26.0477 (477.01.2009.023609) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Cooperativa
Real da Habitação Coophreal - CIÊNCIA da penhora realizada no rosto destes autos, conforme mandado juntado às fls. 191 e
auto de fls. 192/193, expedido nos autos do proc. 0015673-21.2008.8.26.0562, em tramitação pela 1ª Vara Cível da Comarca de
Santos/SP. - ADV: MARCIA AURÉLIA SERRANO DO AMARAL (OAB 176953/SP), PAULO CESAR OLIVEIRA MARTINEZ (OAB
180884/SP)
Processo 0024387-26.2011.8.26.0477 (477.01.2011.024387) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Delsio Neves Quadros
e outro - Mandado de Levantamento sob o nº 884/15 disponível em cartório para eventual retirada pela parte autora, no prazo
legal. - ADV: VALÉRIA CANESSO DA SILVA (OAB 295983/SP), ROBSON CESAR INACIO DOS SANTOS (OAB 293170/SP)
Processo 0092818-25.2005.8.26.0477 (477.01.2005.092818) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Antonio Mauro Beretta - Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia Grande - Providencie o interessado a retirada do
mandado de levantamento expedido - ADV: GABRIELA GOTARDI ALVES (OAB 160655/SP), CARLOS ALBERTO FERREIRA
GONCALVES (OAB 75145/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ LUÍS MACIEL CARNEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANA TARLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0180/2015
Processo 0000138-70.1995.8.26.0477 (477.01.1995.000138) - Inventário - Inventário e Partilha - Oriana de Carvalho
Frutuoso Flumignan e outros - J. Conclusos com urgência - ADV: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (OAB 11811/MT)
Processo 0000138-70.1995.8.26.0477 (477.01.1995.000138) - Inventário - Inventário e Partilha - Oriana de Carvalho
Frutuoso Flumignan e outros - Vistos. Conheço, porém, nego provimento aos embargos de declaração de fls. 1540 e seguintes
uma vez que a permissão legal ao levantamento de valores por dependentes não acarreta necessariamente a impossibilidade
de sua utilização para pagamento de dívidas do “de cujus”, que se converteram em obrigações do espólio. Diante da evidência
de que o inventário nunca atingirá o seu objetivo do modo como os inventariantes até o momento exerceram a função, pareceme clara a necessidade de nomeação de inventariante dativo. Destarte, nomeio o Dr Maurício René Baeta. Proceda-se à sua
intimação para que manifeste seu interesse no prazo de vinte dias. Fixo a remuneração em 4% do valor do acervo objeto da
sucessão. Intime-se. Praia Grande, 20 de novembro de 2015. - ADV: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (OAB 11811/MT),
MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP)
Processo 0000813-13.2007.8.26.0477 (477.01.2007.000813) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.V.M.S. - P.R.S. - Vistos.
Intime-se o exequente, através de sua patrona, via imprensa oficial, para apresentar nova planilha de cálculo, observando-se
a certidão lançada à fls. 94. Prazo: 10 (dez) dias. Certificado o decurso do prazo respectivo, cumpra-se o artigo 267, parágrafo
1º do CPC., via imprensa oficial. Intime-se. - ADV: PAULA DAMIANA DE OLIVEIRA LIMA (OAB 156272/SP), LISSANDRO SILVA
FLORENCIO (OAB 139791/SP)
Processo 0001206-54.2015.8.26.0477 - Pedido de Providências - Registro Civil das Pessoas Naturais - V.J.S. - Vistos. Fls.
38/39: Manifeste-se a autora, em até 10 dias. No silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1.º do CPC, via imprensa oficial. Intime-se. ADV: GUILHERME DIAS TRINDADE (OAB 277058/SP), GUSTAVO RINALDI RIBEIRO (OAB 287057/SP)
Processo 0001515-46.2013.8.26.0477 (047.72.0130.001515) - Inventário - Inventário e Partilha - Oswaldo Sabasevicius - Julio
Sabasevicius - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - UMBELLINA MARIA DA CONCEIÇÃO SABASEVICIUS - Vistos. Julgo
por sentença a partilha de fls. 212/213 destes autos de INVENTÁRIO dos bens deixados pelo falecimento de Júlio Sabacevicius,
aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Oficie-se ao Banco
do Brasil local determinando a transferência de 25% dos valores indicados às fls. 99/102 para conta judicial à disposição do
processo de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Anele Sabacevicius n.º 1003833-14.2015.8.26.0477, em trâmite
por este mesmo juízo. Após o trânsito em julgado, recolhidas as taxas relativas à expedição, impressão e autenticação de peças,
expeça-se formal de partilha. Expeça-se também mandado de levantamento de 75% dos valores indicados às fls. 99/102, em
favor da viúva Umbellina. Custas na forma da lei. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: OLAVO MACHADO
(OAB 51874/SP), LUCAS BASTA (OAB 168214/SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP)
Processo 0001567-42.2013.8.26.0477 (047.72.0130.001567) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas Fabricio Jose Fonseca de Oliveira - Aurea Denise de Oliveira Santana - Vistos. Fls. 40/41: Para análise do pedido de gratuidade,
apresente a requerente cópia da última declaração de seu imposto de renda. Prazo: 05(cinco) dias. No silêncio, tornem ao
arquivo. Intime-se. - ADV: AIIRA MAGALHÃES (OAB 326753/SP)
Processo 0002067-11.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002067) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer Tais Rabelo dos Santos - Vistos. Cumpra a autora integralmente a decisão de fls. 67, apresentando planilha atualizada do débito
alimentar. Prazo: 10 dias. Em igual lapso temporal, esclareça se de fato pretende acompanhar a diligência, já que o endereço
está localizado na cidade de São Paulo. No silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1º do CPC, via imprensa oficial. Intime-se. - ADV:
JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP)
Processo 0002194-22.2008.8.26.0477 (477.01.2008.002194) - Inventário - Inventário e Partilha - Geraldo Gomes - Eugenia
Gomes - Espolio de Jaime Gomes - Fazenda do Estado - Vistos. Julgo por sentença o presente inventário dos bens deixados dor
JAIME GOMES, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, pela qual ficam adjudicados à herdeira EUGÊNIA GOMES os
bens e direitos descritos a fls. 98/100. Com o trânsito em julgado, recolhidas as custas e apresentadas as cópias autenticadas,
expeça-se carta de adjudicação. P.R.I. - ADV: JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP), ISMAEL CARVALHO GOMES
(OAB 63285/SP), SILVIO JOSE RAMOS JACOPETTI (OAB 87375/SP)
Processo 0002837-04.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002837) - Inventário - Inventário e Partilha - Marco Antonio de Araujo
- CARLOS EDUARDO DE ARAUJO e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Deixo de apreciar a petição
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juntada às fls. 93/94, posto que apócrifa. No mais, aguarde-se o integral cumprimento da decisão de fls. 77. Prazo: 20(vinte)
dias. Intime-se. - ADV: WALESKA TELHADO NASCIMENTO VASQUES (OAB 338321/SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO
(OAB 210204/SP)
Processo 0003074-09.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003074) - Execução de Alimentos - Alimentos - N.G.S.C. - Vistos. Diante
da certidão lançada à fls. 95, intime-se o autor, através de sua patrona, pela imprensa oficial, a promover o regular andamento
do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: NARANUBIA MEDEIROS DA SILVA (OAB 215269/SP)
Processo 0003220-11.2015.8.26.0477 - Pedido de Providências - Retificação de Nome - A.S.S. - - L.C.S.F. - - E.F.P.S.
- Compareça em cartório o(a) requerente/patrono(a) e retire a certidão de nascimento devidamente retificada, no prazo de
05(cinco) dias.* - ADV: THAIS CORREIA POZO (OAB 329671/SP)
Processo 0003262-80.2003.8.26.0477 (477.01.2003.003262) - Prestação de Contas - Exigidas - Kleber Jose Flumignan Marivone Lima Flumignan - Constante Flumignam Neto e outros - Vistos. Considerando a inércia da requerida em prestar as
contas conforme determinado na sentença de fls. 32/33, no prazo de 10 (dez) dias, promova o autor a apresentação das contas
observando o determinado no artigo 917 do Código de Processo Civil. Com o cumprimento ou no silêncio, tornem conclusos.
Intime-se. - ADV: SILVIA CRISTINA SAHADE BRUNATTI FLORÊNCIO (OAB 165228/SP), LISSANDRO SILVA FLORENCIO
(OAB 139791/SP), MARGARETH VIEIRA (OAB 129095/SP), SONIA MARIA OLIVEIRA (OAB 118896/SP)
Processo 0003292-91.1998.8.26.0477 (477.01.1998.003292) - Inventário - Inventário e Partilha - Laurinema Soares Rocha
de Souza e outros - Espolio de Araripe de Souza - Fazenda do Estado - Vistos. No prazo de quinze (15) dias, regularizem os
herdeiros Diego e Jéssica sua representação processual, bem como, venha aos autos, cópias dos documentos pessoais destes,
tendo em vista que atingiram a maioridade civil (docs. Fls. 75 e 76). Em igual prazo, providencie a inventariante: - certidão do
colégio Notarial; - regularização do CPF do “de cujus”, conforme orientado à fls. 233; - certidão negativa de débitos federais, em
nome do extinto; -cálculo e recolhimento do ITBI, observando-se a cota da Procuradoria Geral do Estado, à fls. 295. Certificado
o decurso do prazo respectivo, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS (OAB
181384/SP), HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP)
Processo 0003458-06.2010.8.26.0477 (477.01.2010.003458) - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - C.F.R. - - R.F.S. - D.F.S. - Vistos. Aguarde-se, em cartório, o comparecimento dos autores, para retirada do alvará expedido nos presentes autos,
pelo prazo de trinta(30) dias. Com a retirada, ou certificado o decurso do prazo respectivo, comunique-se e arquive-se. Intimese. - ADV: MUNIR SOUBHIA (OAB 40580/SP)
Processo 0004359-66.2013.8.26.0477 (apensado ao processo 0001739-81.2013.8.26) (047.72.0130.004359) - Arrolamento
Comum - Sucessões - MARISTELA VIANA RODRIGUES - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Reitere-se o ofício
copiado à fls. 113, consignando-se a Gratuidade Judiciária, instruindo o ofício com cópia do comprovante de entrega, juntado à
fls. 113vº. No mais, em cinco(05) dias, manifeste o inventariante sobre o extravio da fls. 81, certificado à fls. 114, uma vez que
não se trata de equívoco na numeração dos autos, tendo em vista o teor do despacho de fls. 90 e da decisão de fls. 104, que
fazem menção à referida folha. Intime-se. - ADV: JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP), JOSE RENATO SILVA
(OAB 80705/SP)
Processo 0004593-77.2015.8.26.0477 - Pedido de Providências - Registro Civil das Pessoas Naturais - W.W.S.M. - Vistos.
Inicialmente, defiro a Gratuidade Judiciária. Anote-se. Em prosseguimento, designo o dia 01 de fevereiro de 2016, às 13h30min,
para oitiva da genitora do requerente, conforme pugnado na cota ministerial retro lançada. Intime-se o autor, através de sua
patrona, via imprensa oficial. - ADV: CICERA SEVERINA DA CONCEICAO MUSA (OAB 142618/SP)
Processo 0004759-17.2012.8.26.0477 (477.01.2012.004759) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - K.M.S.
- Vistos. Diante da certidão lançada à fls. 94, intime-se a autora, através de seu patrono, pela imprensa oficial, a promover o
regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: FERNANDA CHRISTINA ALVAREZ LORENZO
(OAB 229795/SP)
Processo 0004979-15.2012.8.26.0477 (477.01.2012.004979) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade L.H.A.S. - M.A.E. - Vistos. Diante das certidões lançadas à fls. 91 e 93, que denota falta de interesse do demandante em dar
andamento no feito, JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III
do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgada da presente decisão, expeça-se certidão de honorários aos patronos
nomeado às fls. 15/16 e 38. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: NIVALDO
BUENO DA SILVA (OAB 312661/SP), THIAGO ALVES LAUREANO (OAB 207898/SP)
Processo 0005063-84.2010.8.26.0477 (477.01.2010.005063) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil
- Registro Civil das Pessoas Naturais - Leonardo Gonçalves Peixoto de Almeida - Vistos. Diante da certidão lançada à fls. 43,
intime-se o autor, através de seus patronos, pela imprensa oficial, a promover o regular andamento do feito, em 48 horas, sob
pena de extinção. Intime-se. - ADV: SILVIA CRISTINA SAHADE BRUNATTI FLORÊNCIO (OAB 165228/SP), LISSANDRO SILVA
FLORENCIO (OAB 139791/SP), PAULO ROBERTO DE CASTRO (OAB 281409/SP)
Processo 0005491-61.2013.8.26.0477 (047.72.0130.005491) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- L.S.C. - A.H.S.C. - Vistos. Diante da informação constante de fls. 77, que denota falta de interesse da demandante em dar
andamento no feito, JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III do
Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgada da presente decisão, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado
às fls. 06/07. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: CLAUDISTONHO
CAMARA COSTA (OAB 77759/SP)
Processo 0005520-14.2013.8.26.0477 (047.72.0130.005520) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução E.L.S. - F.C.M. - - P.C.M. - - S.F.M.B. - - S.F.M.P. - - D.F.S.M. e outros - Vistos. Compulsando os presentes autos, verifico
que o despacho proferido à fls. 131 não foi publicado para patrona, indicada à fls. 68. Assim, intime-a, via imprensa oficial,
para apresentar contestação, por negativa geral, nos termos do artigo 302, parágrafo único do CPC. Regularizados, intimese a autora e os requeridos, que apresentaram contestação (fls. 160/163), a especificar as provas que pretendem produzir,
justificando-as, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. - ADV: JOÃO VALDIR LOPES (OAB 289187/SP),
LUCIANA DE PAULA GOMES (OAB 276982/SP), IVANY FERREIRA DA COSTA (OAB 130455/SP), ANDREIA GUIMARÃES DA
SILVA (OAB 193239/SP)
Processo 0005627-58.2013.8.26.0477 (047.72.0130.005627) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não
Fazer - J.Y.S.L. e outro - Vistos. Diante do cumprimento da prisão pelo executado, manifestem-se as autoras em termos de
prosseguimento, apresentando a planilha atualizada do débito alimentar. Prazo: 15 dias. No silêncio, cumpra-se o art. 267, § 1.º
do CPC, pela imprensa oficial. Intime-se. - ADV: MANOEL ANTONIO RIBEIRO (OAB 39490/SP)
Processo 0005921-13.2013.8.26.0477 (047.72.0130.005921) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - R.J.M. Vistos. Compulsando os presentes autos, desconsidero o despacho proferido a fls. 71, no tocante à intimação do requerido,
uma vez que foi nomeada advogada desta comarca para defender seus interesses. Assim, cumpram-se os demais termos
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do mencionado despacho, no que não for conflitante com o presente. Intime-se. - ADV: VALDELIZ MARÇAL DE PAULA (OAB
319828/SP)
Processo 0005921-13.2013.8.26.0477 (047.72.0130.005921) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - R.J.A.M.
- - K.T.A.M. - R.J.M. - Vistos. Não obstante à certidão lançada à fls. 74, compulsando os presentes autos, verifico que o patrono
dos autores não foi intimado do despacho de fls. 73, consoante certidão de fls. 74. Assim, republique-se. Com a manifestação,
ou certificado o decurso do prazo respectivo, vista ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: JOSUÉ CORDEIRO ALÍPIO (OAB
265674/SP), VALDELIZ MARÇAL DE PAULA (OAB 319828/SP)
Processo 0006101-15.2002.8.26.0477 (477.01.2002.006101) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Tereza
Carletti Miguez e outros - Fazenda do Estado - Vistos. Fls. 373: Oficie-se, esclarecendo que a instauração de inquérito policial
deverá ser feito na Delegacia Sede local. Intime-se. - ADV: JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP), MARIA AMELIA
MESSINA OLAIO MENEGUETTI (OAB 84956/SP)
Processo 0006322-46.2012.8.26.0477 (477.01.2012.006322) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.H.N.G. - A.L.G. Vistos. Diante da diligência negativa, certificada à fls. 137 e da certidão lançada à fls. 142, que denota falta de interesse do
demandante em dar andamento no feito, JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
267, inciso III do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgada da presente decisão, expeça-se certidão de honorários ao
patrono nomeado à fls. 19. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: LEANDRO
RODRIGUES MARINO (OAB 300393/SP), MARILIA DONATO (OAB 226196/SP)
Processo 0006421-31.2003.8.26.0477 (477.01.2003.006421) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.C.A.S.C.R.M.I.S. F.S.C. - Vistos. Fls. 161: Oficie-se à Prefeitura local requisitando esclarecimentos em até 10 dias. Intime-se. - ADV: FERNANDA
CHRISTINA ALVAREZ LORENZO (OAB 229795/SP), TANIA MARIA CAVALCANTE TIBURCIO (OAB 106085/SP)
Processo 0006825-04.2011.8.26.0477 (477.01.2011.006825) - Procedimento Ordinário - Guarda - S.R.R.L. - V.F.O. - - J.R.S.
- Vistos. Diante da certidão lançada à fls. 187, que denota falta de interesse da demandante em dar andamento no feito,
JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III do Código de Processo
Civil. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: MARCO ANTONIO ALVARENGA
SEIXAS (OAB 189619/SP), SERGIO ROBERTO RAMOS (OAB 216682/SP)
Processo 0006916-31.2010.8.26.0477 (477.01.2010.006916) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.V.M.S. - P.R.S. - Vistos.
O feito não comporta prosseguimento, já que depende de providências do exequente, cujo paradeiro é desconhecido (fls. 53).
Frise-se que, nos termos do parágrafo único do art. 238, do CPC, é dever da parte atualizar o respectivo endereço sempre que
houver modificação temporária ou definitiva, presumindo-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao último endereço
indicado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, incisos
III e IV, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários aos advogados indicados.
Custas na forma da lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: CARLOS
ROBERTO CRISTOVAM JÚNIOR (OAB 230713/SP), ANTONOGILDO DE OLIVEIRA MACIEL (OAB 146972/SP)
Processo 0007099-60.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Revisão - G.C.G. - C.P.G. - Vistos. O feito não comporta
prosseguimento, já que depende de providências do autor, cujo paradeiro é desconhecido (fls. 133vº). Frise-se que, nos termos
do parágrafo único do art. 238, do CPC, é dever da parte atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação
temporária ou definitiva, presumindo-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao último endereço indicado. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, incisos III e IV, do Código
de Processo Civil. Custas na forma da lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. ADV: RAMON EMIDIO MONTEIRO (OAB 86623/SP), MARCELO TADEU MAIO (OAB 244974/SP)
Processo 0007178-73.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007178) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer G.H.G.O. - - D.O.B. - H.M.G.O. - Vistos. Diante da certidão lançada à fls. 56, que denota falta de interesse dos demandantes
em dar andamento no feito, JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267,
inciso III do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgada da presente decisão, expeça-se certidão de honorários ao
patrono nomeado à fls. 32 Ciência ao Ministério Público. P.R.I.. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: VANESSA
APARECIDA SENA PEDROSO (OAB 294840/SP), HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP)
Processo 0007179-58.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007179) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer G.H.G.O. e outro - Vistos. Fls. 51: Defiro o sobrestamento do feito por 30 dias. Decorrido o prazo, no silêncio, cumpra-se o art.
267, § 1.º do CPC, pela imprensa oficial. Intime-se. - ADV: HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP)
Processo 0007246-09.2002.8.26.0477 (477.01.2002.007246) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução A.T.C. - C.R.F. - Vistos. Fls. 186/187: Tendo em vista que o imóvel, objeto da presente fase executiva, foi penhorado, consoante
registro constante de fls. 192vº, oficie-se à 1ª Vara do Trabalho desta Comarca, requisitando a certidão de objeto e pé da ação
trabalhista n.º 11/99. Intime-se. - ADV: ADRIANA MARIA FRANÇOSO (OAB 187275/SP), DECIO AMARO COSTA PRADO (OAB
102600/SP)
Processo 0007980-76.2010.8.26.0477 (477.01.2010.007980) - Arrolamento de Bens - Cleuza Moreira Bruno - Reinaldo
Moreira Bruno e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros - Vistos. No prazo de vinte (20) dias, venha aos
autos: 1) Novo esboço de partilha, conforme determinado à fls. 20; 2) Certidão de valor venal e negativa de débitos municipais
do imóvel arrolado; 3) Certidão do Colégio Notarial; 4) Recolhimento do imposto “causa mortis”. O valor a ser pago ou mesmo a
isenção do referido tributo deverá ser comprovado documentalmente nos autos, trazendo declaração obtida através de consulta
junto ao Posto Fiscal de Praia Grande, bem como a aprovação por parte do Órgão Estadual de tal declaração, comprovando em
30 (trinta) dias, a conferência do lançamento. Regularizados, vista à Fazenda Estadual. Decorrido no silêncio o prazo assinado,
aguarde-se provocação no arquivo com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: ARTUR FONTES DE ANDRADE (OAB 223056/
SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP), CICERA SEVERINA DA CONCEICAO MUSA (OAB 142618/SP)
Processo 0008559-53.2012.8.26.0477 (477.01.2012.008559) - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.S.M.S. - V.L.S. - Vistos. No
prazo de cinco (05) dias, sob pena de preclusão, especifique a autora, as provas que pretende produzir, justificando-as. Para
tanto, remetam-se os autos à Defensoria Pública local, tendo em vista a decisão de fls. 131. Com a manifestação nos autos,
ouça-se o Ministério Público. Intime-se. - ADV: ‘DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP),
RENATA MANZONI BERNARDI (OAB 83711/RS)
Processo 0008602-53.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008602) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer E.S.L. - D.S.L. - Manifeste, a exequente, em termos de prosseguimento, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV:
GUSTAVO COFFANI REIS (OAB 326218/SP), CICERA SEVERINA DA CONCEICAO MUSA (OAB 142618/SP)
Processo 0008646-09.2012.8.26.0477 (477.01.2012.008646) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.S.N.F. Vistos. Compulsando os presentes autos, desconsidero o despacho de fls. 87, tendo em vista o expediente juntado às fls. 61/62.
No mais, diante da certidão acima lançada, intime-se o autor, através de seu patrono, pela imprensa oficial, a promover o regular
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

1027

andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ANTELINO ALENCAR DORES JUNIOR (OAB 147396/
SP), ANTELINO ALENCAR DORES (OAB 18455/SP)
Processo 0008679-87.1998.8.26.0477 (477.01.1998.008679) - Separação Consensual - Dissolução - M.J.S. e outro VISTOS. Ciência do desarquivamento e da redistribuição. Certificado o decurso do prazo de trinta (30) dias, tornem os autos ao
arquivo. Intime-se. - ADV: MARCELO DE PAULA CYPRIANO (OAB 113602/SP)
Processo 0008877-17.2004.8.26.0477 (477.01.2004.008877) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Caltran de
Oliveira - - Viviana Teles de Oliveira e outros - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Aguarde-se por 60 dias a vinda
aos autos do parecer da Fazenda do Estado acerca da quitação do ITCMD. No silêncio, abra-se vista dos autos ao aludido órgão
para manifestação. Intime-se. - ADV: JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP), ARACELLY PEREIRA DO CARMO
(OAB 291009/SP), CASSIA APARECIDA RODRIGUES SAGRADO DA HORA (OAB 93713/SP)
Processo 0008915-14.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008915) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M.N.A. R.T.A. - - S.A. - Vistos. Diante da notícia do falecimento da autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 267, IX, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários
ao advogado indicado às fls. 38. Custas na forma da lei. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e
arquive-se. - ADV: RUI TRENCH DE ALCANTARA SANTOS (OAB 254129/SP), JORGE ALBERTO DE SANTANA (OAB 265350/
SP), NATALIA BEZAN XAVIER LOPES TRENCH (OAB 272964/SP)
Processo 0009342-79.2011.8.26.0477 (477.01.2011.009342) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Felipe
Galvão Balilla - Vistos. Diante do decurso do prazo para defesa, certificado à fls. 140, no prazo de 05(cinco) dias, esclareça
o autor se pretendem produzir provas, especificando-as e justificando-as, em caso positivo, sob pena de preclusão. Com a
manifestação nos autos, ou certificado o decurso do prazo respectivo, ouça-se o Ministério Público. Intime-se. - ADV: ANA
BEATRIZ BRANDÃO (OAB 179642/SP), CAIO CESAR DE PAULA CAMPOS (OAB 292016/SP), FABIO COMITRE RIGO (OAB
133636/SP)
Processo 0009595-09.2007.8.26.0477 (477.01.2007.009595) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.N.O. - - J.N.O. - R.O.
- Vistos. Trata-se de ação de execução de alimentos, com fundamento no artigo 733, do Código de Processo Civil, em que os
exequentes postulam pelo recebimento devidos pelo executado, a título de prestação alimentícia, referente ao período de janeiro
a março de 2007. Determinada a regularização processual, os exequentes não cumpriram a respectiva decisão, consoante
certidão lançada à fls. 113. É o relatório. Passa-se à decisão. O presente feito, nos termos do artigo 459, caput, do Código
de Processo Civil, comporta decisão concisa. Os exequentes não sanaram o defeito verificado na respectiva representação
processual, deixando de ofertar Instrumento de Mandato, como lhe foi determinado. Diante do exposto, com fundamento no
artigo 267, inciso IV, c.c. o artigo 13, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, DECRETO A NULIDADE do processo,
EXTINGUINDO-SE-O, arcando os exequentes com as custas processuais, observando-se o disposto na Lei 1060/50. Certificado
o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se certidão de honorários ao advogado indicado às fls. 04/05 Ciência ao
Ministério Público P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: KLEBER UEHARA HUAMANI (OAB 167882/SP)
Processo 0009852-58.2012.8.26.0477 (477.01.2012.009852) - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - Estela Braga de
Souza - Vistos. Diante da certidão lançada à fls. 60, intime-se o autor, através de seu patrono, pela imprensa oficial, a promover
o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: JOSE VICTOR RAMOS NOGUEIRA (OAB
337935/SP), JOSE CLAUDIO GALIAZZI (OAB 107755/SP)
Processo 0010636-98.2013.8.26.0477 (047.72.0130.010636) - Procedimento Ordinário - Alimentos - Ana Carolina dos
Santos Busquet de Souza e outro - Vistos. Diante do decurso do prazo para defesa, certificado à fls. 69, no prazo de 05(cinco)
dias, esclareçam os demandantes se pretendem produzir provas, especificando-as e justificando-as, em caso positivo, sob pena
de preclusão. Com a manifestação nos autos, ou certificado o decurso do prazo respectivo, ouça-se o Ministério Público. Intimese. - ADV: GISELIA MARIA ALBUQUERQUE COSTA (OAB 81520/SP)
Processo 0010977-71.2006.8.26.0477 (477.01.2006.010977) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução M.L.F. - C.F.N. e outros - K.J.F. - Vistos. No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento,
requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo
Civil. Com a manifestação ou no silêncio, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: SONIA MARIA OLIVEIRA (OAB 118896/SP),
MARGARETH VIEIRA (OAB 129095/SP), SILVIA CRISTINA SAHADE BRUNATTI FLORÊNCIO (OAB 165228/SP), LISSANDRO
SILVA FLORENCIO (OAB 139791/SP)
Processo 0011154-59.2011.8.26.0477 (477.01.2011.011154) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.M.N.S. - A.S.S. - Vistos.
O feito não comporta prosseguimento, já que depende de providências da exequente, cujo paradeiro é desconhecido, inclusive
por sua advogado(fls. 75 e 80). Frise-se que, nos termos do parágrafo único do art. 238, do CPC, é dever da parte atualizar
o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva, presumindo-se válidas as comunicações e
intimações dirigidas ao último endereço indicado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 267, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão
de honorários à advogada indicada às fls.05/06. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquivese. - ADV: NILMA ESTEVES (OAB 59849/SP)
Processo 0011360-39.2012.8.26.0477 (477.01.2012.011360) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer Adrielle Santana de Castro Lino - - Thiago Santana de Castro Lino - Allan Richard de Castro Lino - Vistos. O feito não comporta
prosseguimento, já que depende de providências do exequente, cujo paradeiro é desconhecido, consoante certidão lançada
à fls. 87. Frise-se que, nos termos do parágrafo único do art. 238, do CPC, é dever da parte atualizar o respectivo endereço
sempre que houver modificação temporária ou definitiva, presumindo-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao
último endereço indicado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
artigo 267, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e
arquive-se. - ADV: SONIA MARIA DE BARROS ROSA (OAB 10577/PR), MARCIA REGINA LEITE (OAB 287159/SP)
Processo 0011421-60.2013.8.26.0477 (047.72.0130.011421) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer T.S.A.S. - - M.A.A.S. - M.P.S. - Vistos. Diante da informação constante de fls. 62, que denota falta de interesse dos demandantes
em dar andamento no feito, JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso
III do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público P.R.I.. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: JOAO
MANOEL REIS RIBEIRO SOUZA GONÇALVES AFFONSO (OAB 319629/SP)
Processo 0011441-85.2012.8.26.0477 (477.01.2012.011441) - Divórcio Consensual - Dissolução - A.S.S. e outro - Vistos.
Fls. 22/23: Ciência às partes. Certificado o decurso do prazo de trinta (30) dias, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV:
MARCELO APOLONIA ANTONUCCI (OAB 219375/SP)
Processo 0012029-05.2006.8.26.0477 (477.01.2006.012029) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Cintia Aparecida
Borges - - Thayna Borges dos Santos - - Yasmin Borges dos Santos e outros - Fazenda do Estado - Vistos. Fls. 293, 296/297:
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Expeça-se certidão de honorários ao advogado subscritor, encerrando-se assim sua atuação no feito. Após, intime-se a
inventariante a cumprir a decisão de fls. 288/289, em até 60 dias. Em igual prazo, deverá: 1) informar se Cintia Aparecida Borges,
falecida no curso do processo, deixou outro bem além do que herdaria nestes autos; 2) Juntar cópia dos documentos pessoais
da inventariada(RG e CPF). No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: JOSÉ MARCOS MENDES FILHO
(OAB 210204/SP), SERGIO LUIZ ROSSI (OAB 66737/SP), JOSE CLAUDIO GALIAZZI (OAB 107755/SP), PAULO ANTONIO
ROSSI JUNIOR (OAB 209243/SP)
Processo 0012936-67.2012.8.26.0477 (477.01.2012.012936) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.S.C. - D.C.S.S. - G.S.C. - G.C.S.S. - - A.V.S.S. - Vistos. Em face do pedido de desistência formulado, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Ciência ao
Ministério Público. P.R.I. Oportunamente, comunique-se e arquive-se. - ADV: STEPHANI ESPFAR (OAB 300855/SP), WALESKA
TELHADO NASCIMENTO VASQUES (OAB 338321/SP), TATIANA BORGES MAFRA (OAB 265815/SP)
Processo 0013048-41.2009.8.26.0477 (477.01.2009.013048) - Inventário - Inventário e Partilha - Marcelo Custodio Gonçalves
e outros - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Oficie-se ao Banco do Brasil determinando a transferência do valor
existente em caderneta de poupança, indicado às fls. 250, para conta judicial à disposição deste juízo. Ao encerramento do
inventário remanescem as seguintes providências: 1) Apresentação das últimas declarações e plano de partilha na íntegra, ou
seja, com descrição dos imóveis, devendo ser incluído o saldo apurado em conta poupança; 2) Comprovação do recolhimento
das custas de distribuição. Prazo: 60 dias. Regularizados, abra-se vista dos autos à Fazenda do Estado para que confirme
a quitação do ITCMD, conforme manifestação de fls. 215. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV:
RICARDO AZEVEDO LEITAO (OAB 103209/SP), MARCELO DE LIMA AGUIAR (OAB 111341/MG), DANIELE MENNOCCHI DO
AMARAL (OAB 316107/SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP)
Processo 0014176-91.2012.8.26.0477 (477.01.2012.014176) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Julia
Gabrielle dos Santos Araujo e outros - Vistos. Intimem-se os autores, através de sua patrona, pela imprensa oficial, a promover
o regular andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MÁRCIA RENATA SILVA SIMÕES SANTOS
(OAB 183909/SP)
Processo 0015491-57.2012.8.26.0477 (477.01.2012.015491) - Inventário - Inventário e Partilha - Neta Francinete Guimarães
Andre e outro - Espolio de Claudino Jose de Almeida - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Tiago Miguel Schott - Vistos.
Fls. 58: Mantenho o despacho de fls. 56. Com a juntada, aos presentes autos, da cópia de eventual sentença prolatada nos autos
n.º 441/2011, tornem. Intime-se. - ADV: GILBERTO LIRIO MOTA DE SALES (OAB 278663/SP), ANA PAULA DE CARVALHO
(OAB 244372/SP), JOSÉ MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP)
Processo 0015697-71.2012.8.26.0477 (477.01.2012.015697) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- L.S.S. - A.E.S. - Vistos. Tendo em vista a certidão lançada à fls. 175, em cinco (05) dias, manifeste o(a)(s) exequente(s),
em termos de prosseguimento, apresentando, em igual prazo, memória de cálculo atualizada. Certificado o decurso do prazo
respectivo, cumpra-se o artigo 267, § 1º, via imprensa oficial. Intime-se. - ADV: SAMIRA SILOTI (OAB 264038/SP), MARCIO
RICARDO SENE (OAB 105860/MG), MAURO CAMPOS DA SILVA (OAB 101667/MG)
Processo 0016366-27.2012.8.26.0477 (apensado ao processo 0015158-37.2014.8.26) (477.01.2012.016366) - Alimentos Provisionais - Alimentos - L.V.G.F. - J.M.F. - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fundamento no
artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para fixar os alimentos, na hipótese de emprego com vínculo empregatício, em valor
equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, incidindo sobre férias, 13º salário e horas extras, excetuandose FGTS. Em situação de trabalho sem vínculo ou de desemprego, passará a pagar a quantia equivalente a 30% (trinta por
cento) do salário mínimo, com vencimento até o dia 10 de cada mês. Os alimentos são devidos desde a citação. Considerando
a sucumbência reciproca, deixo de proceder a condenação nas custas, despesas processuais e honorários de advogado. - ADV:
KARLA HELENE RODRIGUES VAZ (OAB 211794/SP), LAURA IMPERATRIZ BATALHA MOREIRA NERY MOURA (OAB 6235/
SE)
Processo 0016821-89.2012.8.26.0477 (477.01.2012.016821) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.Q.S. - G.C.S. - N.S.C.
- - E.S.C. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
para fixar guarda das crianças Nicoli dos Santos Costa e Eduarda dos Santos Costa em favor da genitora. Condeno o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado que fixo em 1.000,00, com fundamento no artigo 20, §
4º, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 12 da Lei 1060/50. - ADV: ALFREDO DANTAS CERQUEIRA E
SILVA (OAB 114-A/SE), JOSE CANDIDO LEMES FILHO (OAB 94351/SP)
Processo 0018277-74.2012.8.26.0477 (477.01.2012.018277) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- J.A.F.S. - - P.G.F.S. - J.A.M.S. - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: MARILIA
DONATO (OAB 226196/SP), JULIANA LUSTOSA CARNEIRO DE SOUZA (OAB 308214/SP)
Processo 0018578-21.2012.8.26.0477 (apensado ao processo 0011871-71.2011.8.26) (477.01.2012.018578) - Procedimento
Ordinário - Regulamentação de Visitas - R.S.R.S. - Vistos. Designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o dia 09
de março de 2016, às 14h30min. Defiro a oitiva de testemunhas, desde que arroladas com 15 (quinze) dias de antecedência,
bem como a prova documental. Intimem-se as partes, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, com as advertências
do artigo 343 e parágrafos, do CPC.. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO DE CASTRO (OAB
281409/SP), VALDELIZ MARÇAL DE PAULA (OAB 319828/SP)
Processo 0019716-23.2012.8.26.0477 (477.01.2012.019716) - Arrolamento Comum - Sucessões - Carlos Alberto Marcondes
dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Diante da inércia do autor e seus patronos em comparecer em
cartório para retirar o mandado de levantamento, comunique-se a extinção do processo, arquivando-o. Intime-se. - ADV: SANTO
ROMEU NETTO (OAB 17206/SP), FERNANDO BAGNARIOL ROMEU (OAB 233260/SP)
Processo 0025286-24.2011.8.26.0477 (477.01.2011.025286) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução E.E.S. - B.A.S. - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: PATRICIA MONTEIRO
PARIZIANI (OAB 172949/SP), ADRIANA PEDRO (OAB 140570/SP), CARLOS AUGUSTO PARIZIANI (OAB 154460/SP)
Processo 0025290-61.2011.8.26.0477 (477.01.2011.025290) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Antonio Candido
dos Santos - Josefa de Jesus dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Aguardando o comparecimento do
requerente ou patrono(a) em Cartório, no prazo de dez(10) dias para retirar o Aditamento do Formal de Partilha. - ADV: JOSÉ
MARCOS MENDES FILHO (OAB 210204/SP)
Processo 0028348-38.2012.8.26.0477 (477.01.2012.028348) - Procedimento Ordinário - Guarda - F.S.O. - cx 19 - ADV:
PRISCILA KISLIUS RODRIGUES (OAB 197151/SP)
Processo 0028348-38.2012.8.26.0477 (477.01.2012.028348) - Procedimento Ordinário - Guarda - F.S.O. - AGUARDANDO
O COMPARECIMENTO DO REQUERENTE EM CARTÓRIO, NO PRAZO DE CINCO(05) DIAS PARA ASSINAR E RETIRAR O
TERMO DE GUARDA DEFINITIVO.* - ADV: PRISCILA KISLIUS RODRIGUES (OAB 197151/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Processo 1002802-90.2014.8.26.0477 - Pedido de Providências - Retificação de Assento de Óbito - A.S.O. - Autos de
Processo n. 769/14. Vistos. Trata-se de pedido de retificação de registro de óbito pelo qual pleiteia a autora a alteração de
alguns dados do registro de óbito, considerando que a Serventia teria utilizado dados equivocados. O Ministério Público se
manifestou pelo deferimento. É o relatório. Decido. Assiste razão à requerente uma vez que a entidade familiar derivada da
união estável se revela tão relevante quanto o casamento, considerando tanto a previsão constitucional, quanto seus demais
efeitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para determinar a retificação do registro de óbito para constar que o
falecido era separado judicialmente de Maria Fátima Feiteiro e constituiu união estável com a requerente. Custas e despesas
processuais na forma da lei. Expeça-se mandado após o trânsito em julgado da decisão. P.R.I. Praia Grande, 16 de dezembro
de 2015. - ADV: ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB 260286/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 08/01/2016
PROCESSO :0000045-89.2016.8.26.0536
CLASSE
:RELAXAMENTO DE PRISÃO
REQTE
: João Phelippe Nogueira do Amaral
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000050-14.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2/2016 - Santos
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: João Philippe Nogueira do Amaral
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020460-13.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900425/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.M.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020461-95.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900424/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: C.S.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020462-80.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900423/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.S.B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020463-65.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900421/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.A.E.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020464-50.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900420/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: S.F.S.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020465-35.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900428/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.F.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0020466-20.2015.8.26.0477
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
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TC : 900429/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: H.V.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020467-05.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900413/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.J.G.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020468-87.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900418/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.G.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020469-72.2015.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900427/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.C.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020478-34.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 7586/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.A.C.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020479-19.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2312/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020487-93.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 282/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : V.S.S.M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000066-48.2016.8.26.0477
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 292/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.S.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000032-73.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900132/2014 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020480-04.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2055/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.E.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000069-03.2016.8.26.0477
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.L.A.R.N.
VARA:1ª VARA CRIMINAL

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1030

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

PROCESSO :0020481-86.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 271/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000070-85.2016.8.26.0477
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 12498/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.L.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000033-58.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900156/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.J.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000072-55.2016.8.26.0477
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 900458/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: A.B.A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000073-40.2016.8.26.0477
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 37/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.S.R.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020482-71.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 581/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.O.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000034-43.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900159/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.F.C.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000074-25.2016.8.26.0477
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 290/2016 - Praia Grande
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Daniel Felix de Souza
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000077-77.2016.8.26.0477
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 294/2016 - Praia Grande
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Gisler José Soares Franco
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000035-28.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900160/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: T.C.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000036-13.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900161/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
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AUTOR DO FATO
: M.P.A.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020483-56.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 9806/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.S.N.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000037-95.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900162/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.C.L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020484-41.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 283/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.D.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0020485-26.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2908/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000038-80.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900082/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: R.C.M.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0020486-11.2015.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2242/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : C.C.A.T.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000009-30.2016.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 213/2016 - Santos
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.F.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000008-45.2016.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 212/2015 - Santos
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.V.Q.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000111-52.2016.8.26.0477
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 67/2016 - Praia Grande
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Rogerio Ribeiro da Silva
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000006-75.2016.8.26.0477
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 295/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.F.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO

:0000116-74.2016.8.26.0477
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CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
BO : 343/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : J.O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 11/01/2016
PROCESSO :0001594-71.2015.8.26.0536
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AI
: 12475/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: G.J.K.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000062-28.2016.8.26.0536
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
OF : 148/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.F.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001630-16.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 2726/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.A.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001631-98.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0000/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.L.O.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001634-53.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0000/2015 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: ANDERSON RODRIGO DOMINGOS
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001663-06.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 12593/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.P.C.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000025-98.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 60/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.O.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000056-21.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 142/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: O.F.F.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000069-20.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1639/2016 - Praia Grande
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADA
: Elida Ribeiro dos Santos
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000080-49.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 168/2016 - Praia Grande
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AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.L.S.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000081-34.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 162/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.C.I.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0005174-92.2015.8.26.0477
CLASSE
:EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.S.R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000113-22.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900165/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.C.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000114-07.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900001/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: A.E.P.B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000115-89.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900166/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTORA DO FATO
: A.G.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000089-91.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900097/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.A.L.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000090-76.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900001/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.T.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000091-61.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900096/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: W.L.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000092-46.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900441/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: U.F.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000093-31.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900442/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.R.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0000094-16.2016.8.26.0477
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CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900443/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.V.D.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000142-72.2016.8.26.0477
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 345/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: C.C.B.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000095-98.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900444/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.M.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000096-83.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900445/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: E.J.V.G.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000097-68.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900446/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: T.F.P.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000098-53.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900447/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: M.G.B.F.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000099-38.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900448/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: J.M.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1000149-47.2016.8.26.0477
CLASSE
:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
AUTOR
: J.P.
REQDO
: M.P.C.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000100-23.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900449/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: D.O.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000101-08.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900450/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.B.S.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0000102-90.2016.8.26.0477
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900451/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: S.O.R.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000117-76.2016.8.26.0536
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AI
: 71/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: C.R.R.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001498-56.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0000/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.R.A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001719-39.2015.8.26.0536
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
CF : 0000/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: J.N.G.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001499-41.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 3880/2015 - São Paulo
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: LUIZ HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001708-10.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0000/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: F.L.M.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001709-92.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 3957/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: V.A.C.S.J.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001711-62.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 12706/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.B.F.
ADVOGADO : 342914/SP - Ana Maria Soares
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001712-47.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0000/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.A.M.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001713-32.2015.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 12730/2015 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: R.C.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000083-04.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0000/2016 - Praia Grande
AUTOR
: JÚSTIÇA PÚBLICA
INDICIADO
: VINNÍCIUS CHAVES LOPES DA SILVA
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000112-54.2016.8.26.0536
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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CF : 296/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.O.T.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000113-39.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 312/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.M.G.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000128-08.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 368/2016 - Praia Grande
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: S.B.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0001595-56.2015.8.26.0536
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
AI
: 12495/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.K.F.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000129-90.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 366/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.A.F.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000130-75.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 345/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.F.R.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000131-60.2016.8.26.0536
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 363/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.B.A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :1000170-23.2016.8.26.0477
CLASSE
:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
AUTOR
: J.P.
REQTE
: V.R.C.F.A.
REQDO
: R.J.F.A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO VINICIUS DE TOLEDO PIZA PELUSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 0017711-23.2015.8.26.0477 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - MARCIO BALOGH - Apresentar
defesa prévia, no prazo legal. - ADV: ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP), VIVIANE FERREIRA SOUZA (OAB
279434/SP)

2ª Vara Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
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JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIANA SILVA GALINDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0001640-14.2013.8.26.0477 (047.72.0130.001640) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Leonardo
Jose dos Santos e outro - Razão assiste à defensora constituída, não intimada dos atos processuais. Assim, torno nulo o ato
realizado a fls. 216. Para realização de audiência de instrução, debates e julgamento designo o dia 04/02/2016 às 13:30 horas.
Considerando que os réus não foram localizados para intimação pessoal, decreto suas revelias nos termos do art. 367 do CPP.
Assinalo que eventual revogação será analisada com o comparecimento ao ato acima designado. Fixo os honorários devidos à
Dra. Zelma Trama Machado em 60% do valor da tabela. Expeça-se certidão. Providencie a serventia as anotações necessárias
quanto à defensora constituída pelo réu Leonardo, bem como a juntada aos autos do mandado expedido para intimação da
testemunha Eduardo. Em caso de diligência negativa, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação, no prazo
legal. - ADV: KARINA MARTINS DE BARROS (OAB 249159/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO ENOQUE CARTAXO DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CÁSSIA PERECIN DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 1010460-34.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Saúde - Luiz Carlos Moncayo - Estado de São Paulo Vistos. Intime-se o requerido, inclusive o Diretor do DRS IV, com urgência, para que dê efetivo cumprimento à liminar concedida,
sob pena de desobediência , no prazo de 48 horas. Int. - ADV: AMÉRICO ANDRADE PINHO (OAB 228255/SP), ‘DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Petições Iniciais não Distribuídas
COMARCA DE PRAIA GRANDE
OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL
PETIÇÕES INICIAIS NÃO DISTRIBUÍDAS
PROTOCOLOS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA Nº
1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do Direito a Comarca de Praia Grande:
Petições dirigidas a varas ou competência não digitais ou a varas digitais de outras comarcas do Estado, petição intermediária
encaminhada por meio do peticionamento eletrônico de iniciais ou documentos desprovidos de petição inicial.
NÚMERO DO
PROTOCOLO

CLASSE

1000102-73.2016.8.26.0477 Carta Precatória
1000176-30.2016.8.26.0477

ASSUNTO
Carta Precatória

Pedido
de
Pedido de desarquivamento
desarquivamento

1000191-96.2016.8.26.0477 Ordinária

Obrigação de Fazer

ADVOGADO

OAB

UF

Soraia Aparecida Vaz Gabriel

178507

SP

Isis Silvaston Borim

340429

SP

Fábio Murilo Souza A Almas

204290

SP

PRESIDENTE EPITÁCIO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 18/12/2015
PROCESSO :0012532-96.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Renata Ribas de Oliveira Pereira - Caçambas - ME
REQDO
: Editora Net Alfa Ltda Me
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012534-66.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Paulo Cesar da Silva Pereira
EXECTDO
: Marcio Pereira da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO

:0012535-51.2015.8.26.0481
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CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: A.G.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0012537-21.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Olimpio Nunes da Silva
REQDO
: Auto Mecanica MR Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012538-06.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Juliana Faustino Franco
REQDO
: Leandro de Souza Andrade
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012539-88.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Geronimo Carbonaro
REQDO
: Geni Castro
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012540-73.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Santo Garbin
REQDA
: Telefônica Brasil SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012541-58.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Viviane Rodrigues Perlin - ME
REQDO
: Nayele da Silva Pires
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012542-43.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Claudinei Vieira Santana - ME
REQDA
: Telefônica Brasil SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012543-28.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Debora Regina Cabral Guerra Me
REQDO
: Erica Guinossi Sesti
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012545-95.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Debora Regina Cabral Guerra Me
REQDO
: Edmilson Gomes da Silva
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012546-80.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Geronimo Carbonaro
REQDO
: Elias Sene
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001644-51.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.A.S.
ADVOGADO : 247212/SP - Luciana de Assis Fernandes Lourenço
REQDO
: A.Q.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001646-21.2015.8.26.0481
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Itaú Unibanco S.A.
ADVOGADO : 248505/SP - Francisco Duque Dabus
REQDO
: Aparecido Deolindo de Oliveira
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:1001599-47.2015.8.26.0481
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE
: Cassio Andrade Furukawa
ADVOGADO : 202600/SP - Douglas Francisco de Almeida
REQDO
: Fazenda Pública do Município de Caiuá
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001602-02.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Interplack Comércio e Indústria de Embalagens Ltda
ADVOGADO : 282679/SP - Murilo de Mello Moreno Munhoz
REQDA
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001603-84.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: H.A.L.M.
ADVOGADO : 298280/SP - Vinícius Vilela dos Santos
REQDO
: B.S.S.
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001604-69.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Juliano Novaes dos Santos
ADVOGADO : 298280/SP - Vinícius Vilela dos Santos
REQDO
: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001605-54.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jorge Raimundo Nunes
ADVOGADO : 275223/SP - Rhobson Luiz Alves
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001606-39.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco SA
ADVOGADO : 91473/SP - Vidal Ribeiro Poncano
EXECTDO
: Flavio Augusto Senra Franco
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001612-46.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aldemir Montanhei - Epp
ADVOGADO : 157096/SP - Adriano Toledo Xavier
REQDO
: Sergio Valerio Medeiros
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :0012550-20.2015.8.26.0481
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rodolfo Maneti Nascimento
RECLAMADA : Helena Alves Barreto
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1001613-31.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Aldemir Montanhei - Epp
ADVOGADO : 157096/SP - Adriano Toledo Xavier
REQDO
: Luis Fernando Oliveira Marques
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001615-98.2015.8.26.0481
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
HERDEIRO
: Cesar Augusto Barbosa da Silva
ADVOGADO : 185310/SP - Márcio Ferreira da Silva
REQDO
: Carlos Cesar Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001616-83.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: M.A.C.
ADVOGADO : 140057/SP - Alessandro Carmona da Silva
EXECTDO
: L.A.C.
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :1001652-28.2015.8.26.0481
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A.P.G.R.F.
ADVOGADO : 362242/SP - Jose Roberto Braga da Silva
REQDA
: T.O.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001618-53.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cleber Juliano de Almeida
ADVOGADO : 235054/SP - Marcos Paulo da Silva Cavalcanti
EXECTDO
: Abilio Biondo Bossa Junior
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001623-75.2015.8.26.0481
CLASSE
:PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE
: A.J.G.
ADVOGADO : 324016/SP - Evanice Pereira Alves Beloni
REQDA
: M.B.G.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001626-30.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Darci Deolinda Rocha Silva
ADVOGADO : 318211/SP - Tersio Idbas Moraes Silva
EXECTDA
: Daniela Cajueiro de Oliveira
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001627-15.2015.8.26.0481
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: G.D.C.S.
ADVOGADO : 189714/SP - Iveline Guanaes Meira Infante Madrid
REQDO
: C.R.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001659-20.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jose Eurico da Cruz
ADVOGADO : 92562/SP - Emil Mikhail Junior
REQDO
: Instituto Nacional de Seguro Social
VARA:1ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 20/12/2015
PROCESSO :1001660-05.2015.8.26.0481
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: Carlos Cesar Cardoso
ADVOGADO : 349532/SP - Vitor Augusto Leite Gonçalves
REQDO
: Gilberto Oliveira Santos
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001661-87.2015.8.26.0481
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: T.O.A.
ADVOGADO : 199703/SP - Ademir Souza da Silva
REQDO
: A.P.G.R.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001662-72.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Elisabete Ibarrola Villar
ADVOGADO : 362000/SP - Aluizio Araruna Junior
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001628-97.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Darci Deolinda Rocha Silva
ADVOGADO : 318211/SP - Tersio Idbas Moraes Silva
EXECTDA
: Sandra Regina de Paula
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:1001630-67.2015.8.26.0481
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Darci Deolinda Rocha Silva
318211/SP - Tersio Idbas Moraes Silva
David Lucio Mendonça Melo
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 25/12/2015
PROCESSO :1001631-52.2015.8.26.0481
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : A.P.C.A.
ADVOGADO : 263170/SP - Mirlene Benites Fernandes
ALIMENTANTE
: C.S.C.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001632-37.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valmir Montanhei Me
ADVOGADO : 157096/SP - Adriano Toledo Xavier
REQDO
: Marcio Aparecido Pereira Neves
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001635-89.2015.8.26.0481
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 196542/SP - Ricardo Martins Zaupa
EMBARGDO : Diego Carvalho Andrade dos Santos
ADVOGADO : 249361/SP - Ana Paula Lima Ferreira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001636-74.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Valmir Montanhei Me
ADVOGADO : 157096/SP - Adriano Toledo Xavier
REQDO
: Marcos Melo & Souza Melo Construção Civil Ltda-ME
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001637-59.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQTE
: Marcio José Mantovani
ADVOGADO : 293785/SP - Augusto Ribeiro Marinho
EXECTDA
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001638-44.2015.8.26.0481
CLASSE
:INTERDIÇÃO
REQTE
: F.P.P.
ADVOGADO : 185235/SP - Gilberto Alves Miranda
REQDO
: M.P.F.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001641-96.2015.8.26.0481
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: T.R.R.A.
ADVOGADO : 283337/SP - Cristiane Cotini do Couto Camargo
REQDO
: R.R.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001642-81.2015.8.26.0481
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Cremilda Franco Pessoa Porto
ADVOGADO : 298280/SP - Vinícius Vilela dos Santos
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001647-06.2015.8.26.0481
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: L.P.S.
ADVOGADO : 189714/SP - Iveline Guanaes Meira Infante Madrid
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDA

:1001648-88.2015.8.26.0481
:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
: Cristina Lucia Menezes Trombeta
: 293785/SP - Augusto Ribeiro Marinho
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
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VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001649-73.2015.8.26.0481
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Cleusa Antero Roxo
ADVOGADO : 46184/SP - Antonio Carlos de Melo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001650-58.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edmundo Carneiro de Campos
ADVOGADO : 355866/SP - Lucas Tadeu Coiado Galharde
REQDO
: Edson Hiroguki Makiyama
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001651-43.2015.8.26.0481
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Instituto Nacional de Seguro Social Inss
ADVOGADO : 5157/RN - ILDERICA FERNANDES MAIA
EMBARGDA : Sonia Bueno de Oliveira
ADVOGADO : 149876/SP - Cesar Augusto de Arruda Mendes Junior
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001653-13.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria do Carmo de Souza Santos
ADVOGADO : 133450/SP - Carlos Roberto Rossato
REQDO
: Havan Lojas de Departamentos Ltda
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001654-95.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Geralda Helenice Souza Rocha
ADVOGADO : 243967/SP - Luzia Scarcelli More Borges
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001655-80.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Fabio Fernando Ferreira
ADVOGADO : 133450/SP - Carlos Roberto Rossato
REQDO
: Diretor da Ciretran de Presidente Epitácio
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001656-65.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Geralda Helenice Souza Rocha
ADVOGADO : 243967/SP - Luzia Scarcelli More Borges
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PROCESSO :1001657-50.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: João Victório Bergamo
ADVOGADO : 231448/SP - Joel Rezende Junior
REQDO
: Receita Federal do Brasil
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001658-35.2015.8.26.0481
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Instituto Nacional do Seguro Social
ADVOGADO : 256160/SP - Walery Gislaine Fontana Lopes
EMBARGDA : Maria Nunes Henrique
ADVOGADO : 92562/SP - Emil Mikhail Junior
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001663-57.2015.8.26.0481
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: E.M.S.S.
ADVOGADO : 351871/SP - Graciely Cuenete Silva de Melo
REQDO
: A.G.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO

:1001664-42.2015.8.26.0481
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Lucia Alves de Aguiar
ADVOGADO : 57671/SP - Daniel Sebastiao da Silva
REQDO
: Lider de Seguros e Consorcios Dpvat Ltda S/A
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 08/01/2016
PROCESSO :1000006-46.2016.8.26.0481
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Banco Santander Brasil SA
ADVOGADO : 89774/SP - Acacio Fernandes Roboredo
REQDO
: José Junior Pereira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000007-31.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Jair Martins do Amaral
ADVOGADO : 57671/SP - Daniel Sebastiao da Silva
REQDO
: Caiua Distribuição de Energia S/A Grupo Energiza
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000009-98.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.E.S.S.
ADVOGADO : 318211/SP - Tersio Idbas Moraes Silva
REQDO
: J.J.S.J.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0012316-38.2015.8.26.0481
CLASSE
:RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE
: M.H.N.S.
AVERIGUADO : R.F.M.J.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 10/01/2016
PROCESSO :1001223-61.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Josefina dos Santos Sá
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001224-46.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Josias Celestino
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001225-31.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Josue Bezerra dos Santos
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001226-16.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Josue Ribeiro dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001227-98.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Judite Davi dos S Pereira
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:1001228-83.2015.8.26.0481
:EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Julia Paes de Moraes
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001229-68.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Juliana Muniz de Farias
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001230-53.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Juliane Martins Dalp Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001231-38.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Julio Cesar Dias de Souza
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001233-08.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Julio Ribeiro da Costa
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001234-90.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Julio Teixeira L e Esposa
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001235-75.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Juraci Monteiro Santana
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001236-60.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Katiuscia R Iyamauti - Outros
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001237-45.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Laertes Teles de Moraes
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001238-30.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Lauriano Ribeiro de Paula
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001239-15.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Laurinete de Araujo
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :1001240-97.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Leandro Alves da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001241-82.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDA
: Leondina Pereira da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001242-67.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Leonerso Pereira de Souza
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1001243-52.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Levi Pereira Serafim
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1001244-37.2015.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: FAZENDA PUBLICA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
ADVOGADO : 110427/SP - Fabricio Kenji Ribeiro
EXECTDO
: Lindomar de Almeida Ramos
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000013-38.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marinalva Pereira Silva Camargo
ADVOGADO : 275117/SP - Carlos Murillo de Souza Galiani
REQDO
: José Rodrigues de Camargo
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000017-75.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Erika Cristina Costa Correa
ADVOGADO : 194284/SP - Victor Emidio Hag Mussi Lima
REQDO
: Marcos Jonatas Araujo da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000002-09.2016.8.26.0481
CLASSE
:EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO : 5157/RN - ILDERICA FERNANDES MAIA
EMBARGDA : Adivania Garcia Ernandes
ADVOGADO : 249361/SP - Ana Paula Lima Ferreira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000003-91.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maria Lúcia Urias de Souza Chimenes
ADVOGADO : 251353/SP - Rafael Baruta Batista
REQDO
: José Maria de Souza
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000004-76.2016.8.26.0481
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: C.D.G.S.
ADVOGADO : 140057/SP - Alessandro Carmona da Silva
EXECTDO
: C.A.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:1000005-61.2016.8.26.0481
:INVENTÁRIO
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Otto Heinz Mueller
251385/SP - Trautd Erika Oliveira Muller Sguarizi
Henrique Muller Sobrinho
251385/SP - Trautd Erika Oliveira Muller Sguarizi
Erna Mueller

PROCESSO :1000008-16.2016.8.26.0481
CLASSE
:DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE
: Vanilde dos Santos
ADVOGADO : 318211/SP - Tersio Idbas Moraes Silva
REQDA
: Luciana Alves da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000010-83.2016.8.26.0481
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: José Carlos da Silva
ADVOGADO : 318211/SP - Tersio Idbas Moraes Silva
REQDO
: Elvis Venicius Vieira dos Santos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000011-68.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edna Zideiro Bispo Silva
ADVOGADO : 307297/SP - Hugo Homero Nunes da Silva
REQDA
: Fernanda Luna Aguiar
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000012-53.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Joaquim Adriano Bento da Silva
ADVOGADO : 57671/SP - Daniel Sebastiao da Silva
REQDO
: Amado Jesus da Silva
VARA:1ª VARA
PROCESSO :1000014-23.2016.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: M.G.M.
ADVOGADO : 152892/SP - Flavia Regina Cossa do Prado
REQDA
: S.C.S.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 11/01/2016
PROCESSO :1000015-08.2016.8.26.0481
CLASSE
:MONITÓRIA
EXEQTE
: Daniel Sebastiao da Silva
ADVOGADO : 57671/SP - Daniel Sebastiao da Silva
EXECTDA
: Lucimara dos Santos
VARA:2ª VARA

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO VINICIUS PERETTI GIONGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MIZAEL SILVA SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2016
Processo 0000042-42.2015.8.26.0481 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores Fazenda do Estado de São Paulo - Jose Matos da Silva - EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, Dr(a). Vinicius Peretti Giongo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) DEVEDOR ABAIXO RELACIONADO(S),
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que
lhe(s) move Fazenda do Estado de São Paulo, para cobrança de dívidas provenientes de IPVA - Imposto Sobre Propriedade
de Veículos Automotores. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05
(cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de
mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito. Executada: Jose Matos
da Silva Documentos da Executada: CPF: 624.709.308-04 Execução Fiscal nº: 0000042-42.2015.8.26.0481 Classe Assunto:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores Data da Inscrição: 13.05.2012 Nº da Inscrição no
Registro da Dívida Ativa: 1.091.233.644 Valor da Dívida: R$ 6.707,48 NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Presidente
Epitacio, aos 11 de janeiro de 2016. - ADV: SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 18/12/2015
PROCESSO :0012533-81.2015.8.26.0481
CLASSE
:PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
IP-Flagr.
: 423/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Belmiro Alvarez Larangeira
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0012544-13.2015.8.26.0481
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AI
: 151/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.F.S.B.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 07/01/2016
PROCESSO :0000010-79.2016.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 6/2016 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Gabriel Porto
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000003-87.2016.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 1/2016 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
RÉU : E.T.V.P.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000046-45.2016.8.26.0481
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 1/2016 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
RÉ : Neide Ribeiro dos Santos
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 08/01/2016
PROCESSO :0000007-27.2016.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 04/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : A.M.L.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000307-23.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 425/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: M.C.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000306-38.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
Auto Ap
: 157/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : L.V.N.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:0000014-19.2016.8.26.0585
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
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AI
: 1/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.H.M.C.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000337-58.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 433/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : F.F.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000009-94.2016.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 5/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : R.M.N.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000334-06.2015.8.26.0585
CLASSE
:PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
IP-Flagr.
: 432/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
INDICIADO
: Alexandre Pereira Teixeira
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000349-72.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 435/2015 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : D.N.R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000006-42.2016.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 4/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : L.C.A.S.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000005-57.2016.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 3/2016 - São Paulo
AUTOR
: J.P.
RÉU : W.C.P.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000348-87.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 172/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
RÉU : F.L.R.A.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000324-59.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 168/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.F.T.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000318-52.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 428/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: T.A.L.O.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000319-37.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 429/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.J.R.
VARA:1ª VARA
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PROCESSO :0000308-08.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 427/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.S.N.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000309-90.2015.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 426/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000048-15.2016.8.26.0481
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AI
: 551/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: V.S.B.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000049-97.2016.8.26.0481
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AI
: 155/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INFRATORA : M.K.L.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000050-82.2016.8.26.0481
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: L.F.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000060-29.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 3/2016 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
RÉU : A.M.R.S.
VARA:2ª VARA
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO EM 11/01/2016
PROCESSO :0000026-33.2016.8.26.0585
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 009/2016 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: M.G.R.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000122-69.2016.8.26.0481
CLASSE
:AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
AI
: 06/16 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
INFRATOR
: M.D.K.S.
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000055-07.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 8/2016 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : A APURAR
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000044-75.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 8 - 078/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Eduardo Aparecido Gomes Eufrazio
VARA:1ª VARA
PROCESSO
CLASSE

:0000064-66.2016.8.26.0481
:INQUÉRITO POLICIAL
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IP
: 159/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.C.S.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000063-81.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 157/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: J.P.
RÉU : L.F.R.A.
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000062-96.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 158/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
RÉ : Miriele Marques Gonçalves
DECLARANTE : Orlando Rodrigues da Silva
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0012554-57.2015.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 154/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Rodrigo Santos Dias
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000054-22.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 405/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Maycon de Oliveira Vasconcelos
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000053-37.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 409/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Evaldo Antonio Monteiro
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000058-59.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 411/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
DECLARANTE : Arnaldo Marques de Andrade Filho
VARA:2ª VARA
PROCESSO :0000052-52.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 2451/2015 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : A APURAR
VARA:1ª VARA
PROCESSO :0000056-89.2016.8.26.0481
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 7/2016 - Presidente Epitacio
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : A APURAR
VARA:2ª VARA

Petições Iniciais não Distribuídas

PROTOCOLOS DIGITAIS REJEITADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÍGIA CORREGEDORIA GERAL DA
JUSTIÇA Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor da Comarca de Presidente Epitácio:
Petição inicial referente Carta Precatória (Distribuição somente física).
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Número do
Protocolo

Classe

Assunto

Advogado

1001643-66.2015.8.26.0481

Carta Precatória
Cível

Citação

Carla Rubistelly Abreu M.
de Oliveira e
Silvia Helena Ribas Gomes

1052

Nº da Ordem UF
300.241

SP

301.006

SP

PRESIDENTE PRUDENTE
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 11/01/2016
PROCESSO :1000105-13.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: N.V.S.M.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: C.O.M.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000118-12.2016.8.26.0482
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.E.M.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: T.N.F.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000121-64.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Benedito Antônio da Silva
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Ympactus Comercial Ltda - ME
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000124-19.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marta Pedrosa Silva
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Ympactus Comercial Ltda - ME
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000127-71.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Aparecida Fernades Costa
ADVOGADO : 331531/SP - Nayara Cristina Martini Dias
REQDA
: Telefônica Brasil SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000128-56.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Cesar Augusto Santana Garcia
ADVOGADO : 331531/SP - Nayara Cristina Martini Dias
REQDA
: Telefônica Brasil SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000189-31.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Elisa Minako Aoki Alves
RECLAMADO : LOJAS COLOMBO
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000129-41.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: A.A.P.
ADVOGADO : 152922/SP - Reinaldo Nogueira Prioste
REQDO
: E.D.E.
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :0000190-16.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Egina Maria da Rocha
RECLAMADO : Raimundo A. Filho
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000134-63.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ana Paula Moura Fagundes
ADVOGADO : 73346PR - Angela Akemi Furuya
REQDO
: Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000135-48.2016.8.26.0482
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : J.G.N.J.
ADVOGADO : 81918/SP - Maria Cristina de Azevedo
ALIMENTANTE
: J.G.N.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000191-98.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : AGROPECUÁRIA LUPERSUL LTDA
RECLAMADO : GLOBOSIM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000082-67.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Joel Marcelino da Silva
ADVOGADO : 194164/SP - Ana Maria Ramires Lima
REQDO
: Banco Bradesco SA
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000136-33.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Zorhel Pereira Barros
ADVOGADO : 81918/SP - Maria Cristina de Azevedo
REQDO
: Jean Francisco Leite Ferres
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000139-85.2016.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO
REQTE
: O.R.J.
ADVOGADO : 345124/SP - Nelson Mancini Brandoliz
REQDA
: S.R.O.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000083-52.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Amauri de Lima Decks
ADVOGADO : 191784/SP - Vivian Carolina Melo Campos
REQDO
: BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000130-26.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Flávio Aparecido Neves de Oliveira
ADVOGADO : 339410/SP - Gabriel Leite Ferrari
REQDO
: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000131-11.2016.8.26.0482
CLASSE
:ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE
: A.F.V.
ADVOGADO : 188343/SP - Fábio Augusto Venâncio
INVTARDO
: G.V.V.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000084-37.2016.8.26.0482
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: W.M.N.
ADVOGADO : 145553/SP - Francisco Carlos Giroto Goncalves
REQDO
: R.F.N.N.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1000132-93.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Thalita Ramos Lopes
ADVOGADO : 349548/SP - Phelipe Americo Magron
REQDA
: Dayane Cristina Biassoti Moretti
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000133-78.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Diógenes José Cristovam Caldeira
ADVOGADO : 210503/SP - Marco Antonio de Mello
REQDO
: Lojas Colombo S/A Comércio de Utilidades Domésticas
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000200-60.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Eliete Zila Berbert de Castro
RECLAMADO : Oeste Saúde - Assistência à Saúde Suplementar S/S Ltda
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000137-18.2016.8.26.0482
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: H.S.
ADVOGADO : 119456/SP - Florentino Koki Hieda
INVTARDA
: T.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000085-22.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Maurício Ramires Esper
ADVOGADO : 203449/SP - Maurício Ramires Esper
REQDO
: Sergio Francisco Oliveira dos Santos
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000141-55.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Marcia de Araujo Pedrosa
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Ympactus Comercial Ltda - ME
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000089-59.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ivan Alves de Andrade
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
EXECTDO
: Luis Carlos Neres Benedito
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000086-07.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco SA
ADVOGADO : 91473/SP - Vidal Ribeiro Poncano
EXECTDO
: Serrano e Fioramonte Ltda Me
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000090-44.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: K.M.T.G.
ADVOGADO : 263785/SP - Alvaro de Almeida Silva
EXECTDO
: O.S.G.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000092-14.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Leandro Souza Carricondo
ADVOGADO : 243615/SP - Taciana Jusfredo Pinto Carricondo
REQDO
: Cnova Comércio Eletrônico S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1000093-96.2016.8.26.0482
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
: B.H.C.M.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

1054

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

1055

EXECTDO
: J.L.M.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000101-73.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Benedito Pedro da Silva Santos
ADVOGADO : 194164/SP - Ana Maria Ramires Lima
REQDO
: Banco Cifra S/A
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000102-58.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edmarcia Aparecida Henn Dogna Veiga
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Itaú Unibanco S.A.
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000098-21.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Allany Lopes Duveza
ADVOGADO : 129956/SP - Jose Marin Neto Terceiro
REQDO
: Incorporadora e Construtora Lupaco Ltda
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000103-43.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Sebastião Miguel da Silva
ADVOGADO : 310504/SP - Renato Cavani Garanhani
EXECTDA
: Nathalia Mateus Faria
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000106-95.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ivan Alves de Andrade
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
EXECTDA
: Marilena Dias Barbosa
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000215-29.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSÉ MARIA DE ANDRADE
RECLAMADO : Nutop Produtos Funcionais Ltda - Toptherm
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000107-80.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi Centro
Oeste/SP
ADVOGADO : 257198/SP - William Carmona Maya
EXECTDA
: Cristiane Aparecida Gargantini Peruqui
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000104-28.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Francisco Wyllis Cardoso Marques
ADVOGADO : 194164/SP - Ana Maria Ramires Lima
REQDO
: Caiuá Distribuidora de Energia S/A Grupo Energisa
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000108-65.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Carlos Roberto Bezerra
ADVOGADO : 265207/SP - Aline Fernanda Escarelli
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000109-50.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Terezinha Leonardo Araujo
ADVOGADO : 194164/SP - Ana Maria Ramires Lima
REQDO
: Banco Bradesco SA
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO

:1000110-35.2016.8.26.0482
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CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Ginaldo Francisco de Medeiros
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000111-20.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi Centro
Oeste/SP
ADVOGADO : 257198/SP - William Carmona Maya
EXECTDA
: Cristiane Aparecida Gargantini Peruqui
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000112-05.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Ivan Alves de Andrade
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
EXECTDO
: Robson Alves de Carvalho
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000113-87.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Edvania Moura Teodoro
ADVOGADO : 284360/SP - Diego Roberto Monteiro Rampasso
REQDO
: Barros Veiculos Ltda
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000114-72.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Mercedes Notti Jacinto
ADVOGADO : 145553/SP - Francisco Carlos Giroto Goncalves
EXECTDA
: Maria Ceccato dos Santos
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000216-14.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Aparecida Ilario
RECLAMADO : Osmar da Silva Nascimento
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000115-57.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Nilton Masao Tsuno
ADVOGADO : 261812/SP - Stella Janaina Almeida Catussi Tofaneli
REQDO
: Sérgio Kenhiti Maeda
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000126-86.2016.8.26.0482
CLASSE
:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE
: Amancio de Camargo Filho
ADVOGADO : 195158/SP - Amancio de Camargo Filho
EXECTDO
: B.
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000117-27.2016.8.26.0482
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: J.A.A.
ADVOGADO : 249623/SP - Fernando Henrique Chelli
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000119-94.2016.8.26.0482
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: H.S.J.
ADVOGADO : 262457/SP - Renato Bosso Gonçalez
REQDA
: V.P.A.D.N.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO
CLASSE
ALIMENTADO
ADVOGADO
REQTE
ADVOGADO

:1000122-49.2016.8.26.0482
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
: F.V.R.B.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
: I.G.B.
: 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
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VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000222-21.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LAIS FERREIRA DA SILVA
RECLAMADO : ADRIANO DA CUNHA GIMENES
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000123-34.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Elisabete Carvalho do Couto
ADVOGADO : 203071/SP - Carlos Roberto da Silva
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000125-04.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Antonio Cesar Monteiro
ADVOGADO : 264818/SP - Fabio Mazetti
REQDO
: Fazenda Publica do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000251-71.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RICARDO BAZAN DOS SANTOS
RECLAMADA : Telefônica Brasil SA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0003369-93.2015.8.26.0416
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: R.O.F.
ADVOGADO : 179387/SP - Cassia Regina Aparecida Villa Lima
REQDA
: D.J.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000271-62.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LINDALVA COLARES
RECLAMADO : TAP AIR PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :0000272-47.2016.8.26.0482
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: M.M.S.
REQDA
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000153-69.2016.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA
ADVOGADO : 164163/SP - Fernando Ferrari Vieira
REQDO
: Flavio Gatti
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000096-51.2016.8.26.0482
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: A.S.S.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDA
: P.C.S.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000156-24.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: D.P.N.
ADVOGADO : 345124/SP - Nelson Mancini Brandoliz
REQDO
: J.A.B.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000140-70.2016.8.26.0482
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Centro Educacional Mello & Mello S/s Ltda
ADVOGADO : 164692/SP - Fábio Ferreira Morong
REQDO
: Cassio Antonio Stranquicini
VARA:4ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000159-76.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Raimunda Amélia do Nascimento
ADVOGADO : 348473/SP - Murillo Fabri Calmona
REQDO
: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :0000274-17.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rafael Antonio de Carvalho
RECLAMADO : Aleandro Martins Inhesta
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000142-40.2016.8.26.0482
CLASSE
:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE
: Luiz Henrique Garcia Ferreira
ADVOGADO : 314154/SP - Leandro Alberto Parisi Ferreira
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000160-61.2016.8.26.0482
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: N.L.C.
ADVOGADO : 295104/SP - Guilherme Prado Bohac de Haro
REQDO
: P.D.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000143-25.2016.8.26.0482
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Avro Engenharia Construção Ltda
ADVOGADO : 331301/SP - Dayane Ideriha de Aguiar
REQDO
: Monteiro Mello Fernandes Construtora Ltda
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000161-46.2016.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA
ADVOGADO : 164163/SP - Fernando Ferrari Vieira
REQDO
: Miguel Fernandes Arcanjo da Silva
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000276-84.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alice Oliveira Honorato
RECLAMADO : JOSE PEREIRA OLIVEIRA
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000138-03.2016.8.26.0482
CLASSE
:INVENTÁRIO
HERDEIRO
: L.G.S.F.
ADVOGADO : 159947/SP - Rodrigo Pesente
INVTANTE
: E.M.S.F.
ADVOGADO : 159947/SP - Rodrigo Pesente
INVTARDO
: G.A.F.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000145-92.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Colégio Joaquim Murtinho S/S Ltda.
ADVOGADO : 143621/SP - Cesar Sawaya Neves
EXECTDA
: Daniela Gonzaga de Campos Kuhn
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000146-77.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Reginaldo Trives
ADVOGADO : 368635/SP - Jose Samuel de Farias Silva
REQDO
: Companhia Energética Vale do São Simão
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO

:1000147-62.2016.8.26.0482
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
: Colégio Joaquim Murtinho S/S Ltda.
: 143621/SP - Cesar Sawaya Neves
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EXECTDA
: Grazielly Infante Maia
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000278-54.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Tiago Renan de Castro
RECLAMADO : ODONTOCLINIC S/A
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000144-10.2016.8.26.0482
CLASSE
:MONITÓRIA
REQTE
: Mercedes Notti Jacinto
ADVOGADO : 145553/SP - Francisco Carlos Giroto Goncalves
REQDA
: Maria Ceccato dos Santos
VARA:3ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000148-47.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE
: Jose Aparecido de Amorim
ADVOGADO : 368635/SP - Jose Samuel de Farias Silva
REQDO
: Itau Seguros S/A
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000149-32.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: A. O. Moretti Papelaria - Me
ADVOGADO : 143621/SP - Cesar Sawaya Neves
EXECTDA
: Daniela Gonzaga de Campos Kuhn
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :0000284-61.2016.8.26.0482
CLASSE
:GUARDA
REQTE
: E.R.S.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000150-17.2016.8.26.0482
CLASSE
:INVENTÁRIO
INVTANTE
: M.C.A.O.
ADVOGADO : 119380/SP - Edivaldo Perdomo Orrigo
INVTARDO
: A.P.O.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000151-02.2016.8.26.0482
CLASSE
:INVENTÁRIO
HERDEIRO
: L.G.S.F.
ADVOGADO : 159947/SP - Rodrigo Pesente
INVTANTE
: S.C.
ADVOGADO : 159947/SP - Rodrigo Pesente
INVTARDO
: R.A.F.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000152-84.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ana Maria das Neves Costa
ADVOGADO : 198846/SP - Renata Cardoso Camacho Dias
REQDO
: Banco Bradescar S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000154-54.2016.8.26.0482
CLASSE
:HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE
: G.F.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :0000293-23.2016.8.26.0482
CLASSE
:AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE
: G.P.T.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO
REQDO

:1000163-16.2016.8.26.0482
:INTERDIÇÃO
: S.S.R.
: 271812/SP - Murilo Nogueira
: M.S.R.
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VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000164-98.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXIBIÇÃO
REQTE
: Cicero dos Santos Siqueira
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Embrasystem - Tecnologia Em Sistemas, Importação e Exportação Ltda
VARA:1ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000165-83.2016.8.26.0482
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: M.T.B.
ADVOGADO : 345124/SP - Nelson Mancini Brandoliz
REQDA
: A.L.L.T.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000167-53.2016.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA
ADVOGADO : 164163/SP - Fernando Ferrari Vieira
REQDO
: Nilson Carlos de Oliveira
VARA:4ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000155-39.2016.8.26.0482
CLASSE
:DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE
: H.A.P.
ADVOGADO : 103609/SP - Aparecida Pires
REQDO
: F.C.P.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000157-09.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Persio Batista de Menezes
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
EXECTDO
: Adriano dos Santos
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :0000294-08.2016.8.26.0482
CLASSE
:RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : José Marques de Mendonça Neto
RECLAMADO : Projeta Max Industria, Comercio de Moveis e Equipamentos de Laboratórios Ltda Me
VARA:CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
PROCESSO :1000158-91.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Persio Batista de Menezes
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
EXECTDA
: Maria do Socorro Caciano
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000166-68.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Paulo Soares do Amaral
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000162-31.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Adriano Ari Praxedes
ADVOGADO : 152922/SP - Reinaldo Nogueira Prioste
REQDO
: Energisa/Caiuá - Distribuição de Energia S/A
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000168-38.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Ailton Neves da Silva
ADVOGADO : 221262/SP - Matheus Occulati de Castro
REQDO
: Deuzicley de Oliveira Matias
VARA:VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE

:1000171-90.2016.8.26.0482
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
: Degino Aparecido Depolito
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ADVOGADO : 119667/SP - Maria Inez Mombergue
REQDO
: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA:2ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000172-75.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Aparecido Romero
ADVOGADO : 282199/SP - Natalia Luciana Bravo
REQDO
: Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Hospedagem e Gastronomia de Presidente Prudente e
Região
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000173-60.2016.8.26.0482
CLASSE
:MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE
: M.P.E.S.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000174-45.2016.8.26.0482
CLASSE
:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE
: A.D.S.
ADVOGADO : 102280/SP - Marcelo Flávio José de S Cezário
REQDO
: A.A.S.
VARA:2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000175-30.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: B.N.N.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO
: F.E.S.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :1000180-52.2016.8.26.0482
CLASSE
:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE
: Administradora de Consorcio Nacional Honda
ADVOGADO : 108911/SP - Nelson Paschoalotto
REQDO
: Rogerio Aparecido Vicente
VARA:5ª VARA CÍVEL
PROCESSO :1000179-67.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: F.E.F.B.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO
: C.E.B.O.
VARA:1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
PROCESSO :1000170-08.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Odevanir Gedolin
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA
PROCESSO :1000176-15.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Maria Silva da Cruz
ADVOGADO : 203071/SP - Carlos Roberto da Silva
REQDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA:VARA DA FAZENDA PÚBLICA

3ª Vara Cível
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GIMENES ALONSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUBENS LUCIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2016
Processo 0000431-29.2012.8.26.0482 (482.01.2012.000431) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Banco Santander Brasil Sa - Regiane Grillo Alves - HOMOLOGO o acordo manifestado pelas partes a fls. 94/99, e decreto a
suspensão da execução até seu efetivo cumprimento (art. 792 do CPC). Homologo a desistência do prazo recursal. O processo
aguardará no arquivo o cumprimento do acordo, ficando consignado que compete à parte interessada, no prazo de cinco dias
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subsequentes à data prevista para cumprimento do ajuste, noticiar se o acordo foi ou não integralmente cumprido. P.R.I. ADV: ANA FLAVIA ROCHA MESSIAS (OAB 334113/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), ROSEMARY KIKUCHI
KAZAMA (OAB 92510/SP), IGOR CEZAR ABDALA MARINI (OAB 322937/SP)
Processo 0000460-16.2011.8.26.0482 (482.01.2011.000460) - Cumprimento de sentença - Clovis da Silva Barbosa - - João
Soares Galvão - - Juarez da Rocha - - Paulo Gomes da Silva - - Nelson Yssamu Nakamura - São Paulo Previdencia do Estado de
São Paulo Spprev - Sobre os termos da petição de fls. 212/214, feita pelos credores, manifeste-se a Fazenda Pública Estadual,
no prazo de dez dias. Int. - ADV: ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), LUCIANO DE TOLEDO CERQUEIRA
(OAB 150759/SP), THIAGO MACHADO PRESTIA (OAB 240193/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), ANA FLAVIA
MAGOZZO DOS SANTOS (OAB 289620/SP)
Processo 0002708-52.2011.8.26.0482 (482.01.2011.002708) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Honório Tanaka
- Brasil Intermediações de Planos de Saúde Ltda - Ação de reparação de danos materiais e morais por meio da qual pretende
o autor que a requerida seja compelida a cumprir contrato de assistência funerária, mediante pagamento da quantia de R$
2.200,00 referente a despesas funerárias que teve quando do falecimento da esposa, bem como pagar uma indenização de
R$ 5.100,00 para reparação dos danos morais (fls. 2/16), estando a petição inicial instruída com os documentos de fls. 17/40.
Citados por edital, requerida e seu representante (fls. 55 e 188/189), não contestaram a ação (fls. 56 e 208), mas tiveram i.
curadoras especiais nomeadas que ofereceram as defesas por negativa geral (fls. 58/50 e 211/213), sobrevindo a réplica de fls.
63/64 e 216/218. Foram promovidas diversas tentativas de citação da ré e de seu representante legal, sem sucesso (fls. 43 vº.,
84, 86, 94, 108, 140 vº, 156 e 163 vº.). É o relatório. Decido: 1. A lide admite julgamento antecipado (art. 330, I e II, do CPC),
e é caso de procedência parcial da ação. 2. O autor contratou com a ré plano de assistência funeral (fls. 27/30), mas quando
a esposa dele faleceu (fls. 26), a demandada não lhe prestou o serviço prometido, tendo ele que contratar e pagar os serviços
funerários (fls. 38). 3. Citados por edital, requerida e seu representante (fls. 55 e 188/189), não contestaram a ação (fls. 56 e
208), deixando incólumes as alegações do autor, e a defesa oferecida pelas i. Curadoras Especiais, por negativa geral, em que
pese bem articuladas (fls. 58/60 e 211/213), não tem o condão de obstar o reconhecimento do direito do autor, bem demonstrado
nos autos, especialmente à luz do contrato de fls. 27/30. 4. Como não cumpriu o contrato, a ré tem reembolsar o autor das
despesas que ele teve com o funeral da esposa, bem como pagar indenização para reparação dos danos morais, porque o
descumprimento de serviço de assistência funeral colhe de surpresa o contratante, em momento de vulnerabilidade pessoal,
acarretando transtornos e constrangimentos passíveis de reparação na órbita civil, na medida em que o ofendido se sente
agravado e injustiçado por fato alheio, muitas vezes tendo que dar explicações que nem sempre são de pronto entendidas,
sem contar o dispêndio de tempo para solucionar a pendência, em prejuízo de sua rotina de vida. Incide o disposto nos art. 5º,
X, da Constituição Federal, e artigos 12 e 186 do Código Civil, devendo a indenização ser arbitrada à luz das circunstâncias,
gravidade e consequências do ato lesivo. Levando em conta a natureza da conduta (descumprimento de contrato que tem por
objeto relação de consumo, à qual o Direito positivo dispensa proteção especial por meio do Código de Defesa do Consumidor,
não podendo ser aviltada), e as consequências do fato (que implicou em constrangimentos pessoais, dispêndio de tempo e
transtornos à atividade e rotina de vida), fixo a indenização para reparação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que atualmente equivale a pouco mais do que três salários mínimos (o que se registra apenas para dar conta de um
parâmetro referencial, sem qualquer propósito vinculatório, somente para expressar o valor inicial da condenação, nos termos
do Recurso Extraordinário nº 338.760 - 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.06.2002), que reputo adequada ao caso
tratado nos autos, atento ao princípio segundo o qual o poder discricionário dado ao julgador para estabelecer a indenização a
título de reparação de dano moral deve ser exercido com responsabilidade e ponderação. Pelo exposto, acolho parcialmente o
pedido (art. 269, I, do CPC) para condenar a requerida a pagar ao autor: 1. A quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
as título de reembolso pelas despesas que ele teve para custear os serviços funerários contratados por ocasião do falecimento
da esposa dele, com correção monetária e juros legais (1% ao mês) contados de 15.10.2010, data da nota fiscal de fls. 38, nos
termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça e art. 398 do Código Civil. 2. R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
indenização para reparação do dano moral, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais desde a data da publicação
desta sentença, porque derivada de arbitramento contemporâneo à decisão (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) 3.
Condeno ainda a requerida a suportar as custas e despesas do processo, bem como pagar verba honorária que fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor total da indenização (principal + correção monetária + juros). Fixei a verba honorária levando em
conta a condenação efetiva e atento à procedência apenas parcial do pedido, não sendo caso de integral divisão dos encargos,
em face do principio da causalidade. Mesmo critério será adotado para cálculo e recolhimento das custas e eventual preparo.
P.R.I. (Certidão: o valor do preparo para caso de recurso (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003, alterada pela Lei nº 15.855
de 02/07/2015) TAXA JUDICIÁRIA - 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido é de: R$ 201,51, mais DESPESAS
COM PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS de R$ 32,70 por volume de autos (2 volumes) = R$ 65,40). - ADV: JULIA
SATIKO YAMAGUTI ENDO (OAB 284190/SP), PHENELOPE CARVALHO DE ALMEIDA (OAB 231049/SP), GIOVANA DEVITO
DOS SANTOS (OAB 224559/SP)
Processo 0003541-75.2008.8.26.0482 (482.01.2008.003541) - Procedimento Ordinário - Honorina Ferreira Bueno Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - Instada a se manifestar nos autos, a parte interessada manteve-se inerte
(certidão supra), do que se depreende que o crédito foi integralmente satisfeito. Em face disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
e o faço com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Proceda a serventia o cálculo das custas e despesas
processuais, intimando a seguradora devedora para pagamento, em dez dias, sob pena de inscrição da dívida. Após cumpridas
todas as determinações e o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e providências de praxe. P.R.I. - ADV:
ÉRIKA MARIA CARDOSO FERNANDES (OAB 184338/SP), LUIS GUSTAVO POLLINI (OAB 159134/SP), IVETE DE ANDRADE
FELIPE (OAB 155711/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JOSE ROBERTO FELIPE (OAB 103253/SP)
Processo 0004275-50.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004275) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc
Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Alex Rodrigo Coutinho - - Kelly Cristina de Maio Coutinho - Defiro o pedido de fls. 170. Anote-se
a renúncia e aguarde-se a fluência do prazo para que a executada Kelly Cristina de Maio Coutinho constitua novo procurador
nos autos. Depois, cumpra a serventia o despacho de fls. 169. Int. - ADV: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/
SP), TATHIANA VENEZIANO GRAVINA (OAB 188398/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), DANILO HORA
CARDOSO (OAB 259805/SP), JORGE LUIS ROSA DE MELO (OAB 324592/SP), RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP)
Processo 0005022-34.2012.8.26.0482 (482.01.2012.005022) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil
- Bb Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Maria Lúcia Fernandes Tonhão - - José Paulo Tonhao - - Car Way Distribuidora de
Produtos Automotivos Ltda - Defiro o pedido de fls. 134 e decreto a suspensão do processo, que aguardará provocação no
arquivo. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER
(OAB 178060/SP)
Processo 0006670-20.2010.8.26.0482 (482.01.2010.006670) - Procedimento Ordinário - Small Distribuidora de Derivados
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de Petròleo Ltda - Estado de São Paulo - Certidão - Objeto e Pé - Cível - ADV: AUREO MANGOLIM (OAB 113708/SP), EDSON
FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP)
Processo 0006670-20.2010.8.26.0482/01 (apensado ao processo 0006670-20.2010.8.26) - Cumprimento de sentença Estado de São Paulo - Small Distribuidora de Derivados de Petròleo Ltda - Considerando que a devedora comprovou nos autos
o recolhimento das custas finais (fls. 370 - R$ 1.945,59), arquivem-se os autos, feitas as anotações e comunicações pertinentes.
Int. - ADV: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP), AUREO MANGOLIM (OAB 113708/SP), SERGIO NOGUEIRA
BARHUM (OAB 68094/SP)
Processo 0007057-60.1995.8.26.0482/01 (apensado ao processo 0007057-60.1995.8.26) - Cumprimento de sentença Indenização por Dano Material - Escritorio Bira de Despachos Sc Ltda - Manoel Abrahao Lemos Neto - - Iran Fausto Faucz
- HOMOLOGO o acordo pactuado pelas partes (fls. 569/572), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e decreto a
suspensão da execução até seu efetivo cumprimento (art. 792 do CPC). O processo aguardará em cartório o cumprimento
do acordo, ficando consignado que compete à parte interessada, no prazo de cinco dias subsequentes à data prevista para
cumprimento do ajuste, noticiar se o acordo foi ou não integralmente cumprido. Não obstante, declaro nulo o auto de adjudicação
de fls. 566, expedido em favor do exequente e de toda e qualquer constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula nº
26.256, do 2ª SRI desta comarca. P.R.I. - ADV: LEONIDES PRADO RUIZ (OAB 21419/SP), OSVALDO SIMOES JUNIOR (OAB
72004/SP), LAURINDA EVARISTO (OAB 87889/SP)
Processo 0007841-61.2000.8.26.0482 (482.01.2000.007841) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Pellegrino Autopeças Industria e Comercio
Ltda - Boa Estrela Eletrodiesel Ltda - Marcelo Aparecido Ragner(síndico) - Nelson Gomes Veloso - MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Acolho a cota ministerial de fls. 1254, que contou com
a concordância do síndico (fls. 1226), e como última tentativa de alienação dos bens arrecadados, nomeio a MaisAtivo
Intermediação de Ativos Ltda. (“SUPERBID JUDICIAL”), empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica, para
realizar a venda dos bens arrecadados nos autos em epígrafe, com divulgação e captação de lances em tempo real, através
do Portal da rede internet , ferramenta devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nos
termos do art. 31 do Provimento CSM nº 1625/2009, que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A,
parágrafo único, do CPC, fica designado o dia 19 de janeiro de 2016, para o início da 1ª hasta pública, onde serão captados
lances à partir do valor da avaliação. Não havendo lance superior à importância da avaliação nos 3 dias seguintes ao início da
1ª hasta, seguir-se-á sem interrupção o 2º pregão, que se estenderá por no mínimo 20 dias e se encerrará em 12 de fevereiro
de 2016. No 2º pregão não serão admitidos lances inferiores a 50% do valor da avaliação e a alienação se dará pelo maior
lanço ofertado. Os interessados deverão se cadastrar previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo todas
as informações solicitadas e requeridas pelo provimento. Pela imprensa oficial, ficam as partes interessadas intimadas das
datas, locais e forma de realização do leilão. Deverá a Serventia providenciar a publicação dos editais legais observando o
prazo, que não poderá ser inferior a 10 dias da data estipulada para início da hasta. Fica decidido que o arrematante arcará
com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme
o art. 130, parágrafo único, do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. Valendo este
despacho como ofício, autorizo os funcionários da Superbid Gestor Judicial, devidamente identificados, a providenciar o cadastro
e agendamento, pela Internet, dos interessados em vistoriar o(s) bem(ns) penhorado(s), cabendo aos responsáveis pela guarda
facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos
e de fotografias do(s) bem(ns) para inserí-lo(s) no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das
características do(s) bem(ns), que será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). Intimem-se. - ADV: IRONDE PEREIRA
CARDOSO (OAB 112639/SP), RICARDO CAOBIANCO (OAB 128069/SP), MARCELO APARECIDO RAGNER (OAB 161865/SP),
MARCOS ROBERTO CANDIDO (OAB 238363/SP), GLAUCIA CRISTINA PERUCHI (OAB 127183/SP), GISLENE MENDONÇA
DE OLIVEIRA TAMMERIK (OAB 140376/SP), OSVALDO SIMOES JUNIOR (OAB 72004/SP), PARCELLI DIONIZIO MOREIRA
(OAB 43721/PR)
Processo 0009123-17.2012.8.26.0482 (482.01.2012.009123) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título
- Jorge Nesralah Saab - - Bechara Saab - - Clenildes Oliveira Magalhães - Banco do Brasil Sa - Fabio Ibanhez Bertuchi Manifestem-se as partes, em dez dias, sobre o laudo pericial de fls. 301/317. Autorizo a divisão deste prazo, metade para cada
parte, para viabilizar a retirada dos autos do cartório, iniciando-se pelo i. advogado dos embargantes. Int. - ADV: DOUGLAS
VINICIUS DOS SANTOS (OAB 27334/PR), DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS (OAB 27334/PR), EDUARDO JANZON
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
Processo 0009370-37.2008.8.26.0482 (482.01.2008.009370) - Procedimento Ordinário - Odair Pereira da Silva - Unibanco
União de Bancos Brasileiros Sa - Esclareça o banco requerido, no prazo de cinco dias, a que título promoveu o depósito judicial
anexo Aguarde-se o retorno dos autos principais para oportuna juntada deste expediente. Int. - ADV: MURILO CÉSAR SCOBOSA
SILVA (OAB 191808/SP), ALEXANDRE MARQUES COSTA RICCO (OAB 187029/SP), EDUARDO GIBELLI (OAB 122942/SP)
Processo 0009466-23.2006.8.26.0482 (482.01.2006.009466) - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - José
Ricardo Bacaro Boscoli - Elvira Carmona Martins - - Valter Luiz Martins - - Mario Aparecido Chitero - - José Paulo Carmona Martins
- - Rogel Rizzi - - Dinâmica Veículos Ltda - MV CASA E SHOWROMM - - Itau Seguros de Autos e Residencia Sa - Ciência ao
credor do auto de penhora e avaliação de fls. 1170. Se não houver objeção quanto à constrição, manifeste-se o credor por qual
das modalidades previstas no art. 647, do Código de Processo Civil, pretende que se dê a expropriação do bem penhorado. Sem
prejuízo disso, aguarde-se a fluência do prazo para que as partes atendam ao despacho de fls. 1121. Int. - ADV: LEONARDO
YUJI SUGUI (OAB 197816/SP), ANDRE LUCAS PAULINO DOS SANTOS (OAB 317657/SP), SHEMARA SAWAE OLIVEIRA
IAMADA (OAB 300553/SP), LEANDRO DE ALBUQUERQUE PEREIRA LIMA (OAB 270089/SP), TIAGO BERGAMO MARTINS
(OAB 250901/SP), SAMANTA MARIA LIMA DOS SANTOS VALERIANO (OAB 241315/SP), WERNER BANNWART LEITE (OAB
128856/SP), DANIEL ACQUATI (OAB 158174/SP), DANIELA PALHUCA DO NASCIMENTO QUEIROZ (OAB 162582/SP)
Processo 0010751-41.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010751) - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de
Contrato - Eduardo Tadeu dos Santos - Omni Sacrédito, Financiamento e Investimento - Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, julgada procedente em parte pelo v. acórdão de fls. 119/129, seguindo-se a instauração da fase de cumprimento da
sentença (fls. 145 e seguintes), impugnada a fls. 157/163, divergindo as partes quanto ao valor correto da dívida. O perito judicial
ofereceu o cálculo de fls. 196/200, retificado a fls. 219/221, seguindo-se impugnação do credor (fls. 225) e a concordância
parcial da demandada, que impugnou apenas o item f; fls. 223, que foi retificado a fls. 219/221. Decido: É caso de acolhimento
parcial da impugnação da financeira demandada de fls. 157/163. O perito do juízo apurou inicialmente que feita a revisão do
contrato nos termos determinados no v. acórdão de fls. 119/129 o saldo em favor do requerente era de R$ 5.049,22 (fls. 199).
Depois informou que em virtude de compensação das parcelas de nºs 40 a 48 (vincendas), no valor de R$ 3.502,76 (fls. 220),
retificou o laudo de fls. 196/200, apontando saldo em favor do requerente é, na verdade, de R$ 1.546,46. O trabalho do perito
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foi criterioso tendo apontado os equívocos em que incorreram as partes quando da apresentação de seus cálculos (fls. 146/149
e 166/168), e as dúvidas suscitadas pelas partes foram bem esclarecidas, nada havendo a infirmar o trabalho pericial. Cumpre
destacar que compete ao juízo dar fiel cumprimento ao v. acórdão de fls. 119/129, ao qual as partes e o juízo estão adstritos.
Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação de fls. 157/163, da financeira demandada, e aprovo o cálculo do perito de
fls. 196/200, retificado a fls. 219/221, para declarar que, feita a revisão do contrato nos termos determinados no v. acórdão
de fls. 119/129, há saldo credor de R$ 1.546,46 (fls. 220), a ser pago ao autor. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de
levantamento em favor do autor no valor de R$ 1.546,46, intimando-o para vir receber quando a guia estiver disponível. Depois,
deliberarei sobre o saldo remanescente em favor do banco demandado, observando-se que o v. acórdão preservou inalterada a
disciplina em relação às custas e despesas do processo. Int. - ADV: LIDIANY OLIVEIRA VILELA (OAB 184136/SP), IVAN ALVES
DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 0013907-71.2011.8.26.0482/01 (apensado ao processo 0013907-71.2011.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - Tuno e Oliveira Ltda Me - Banco Itaú Sa - Ante a notícia de que o crédito da autora
foi satisfeito (fls. 201), julgo extinto o processo com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Não havendo
custas a serem recolhidas, promova a serventia as anotações e comunicações pertinentes e o imediato arquivamento do
processo, porque o pedido de extinção da ação em virtude de pagamento implica em prévia aceitação da sentença de extinção
do processo, de forma que as partes, nos termos do art. 503 e parágrafo único do CPC, não têm interesse em recorrer. P.R.I. ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 0015636-93.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - Meire Cristina do
Amaral - - Claudio Gilberto de Sousa - Rodrigo Manoel Carlos Gilla - - Caixa Seguradora S/A - Luiz Orlando Carlos Cilla - Tendo
em vista que o processo está paralisado há mais de noventa dias por inércia dos autores, intimem-se, via postal, para dar
andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (promoverem a juntada do projeto referente à edícula
que construíram). Deverão, no mesmo prazo, apresentarem os projetos técnicos e executivos da construção do imóvel objeto
da demanda, que os requeridos alegam que estão em poder dos demandantes (fls. 402, item 2). Int. - ADV: JOSE ANTONIO DA
SILVA GARCIA (OAB 47600/SP), GUSTAVO TUFI SALIM (OAB 256950/SP), RENATO TUFI SALIM (OAB 22292/SP), EDGAR
MACIEL FILHO (OAB 171444/SP), ALDIR PAULO CASTRO DIAS (OAB 138597/SP)
Processo 0015679-69.2011.8.26.0482/01 (apensado ao processo 0015679-69.2011.8.26) - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - General Motors do Brasil Ltda - - Autoeste Veículos e Peças Ltda - José Roberto Gomes
- Esclareça o devedor, no prazo de cinco dias, a que título promoveu o depósito judicial de fls. 763, no valor de R$ 543,70.
Sem prejuízo disso, aguarde-se a fluência do prazo para que as partes atendam ao despacho de fls. 762. Int. - ADV: JOSE
ROBERTO GOMES (OAB 141373/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), GABRIEL GUAZZI CATANA
(OAB 301630/SP), LUCIANO DE SOUZA PINHEIRO (OAB 16069/SP), CARLOS DIOGO KORTE (OAB 180373/SP), MARIO DE
AZEVEDO MARCONDES (OAB 76617/SP), MARIA LAURA D’ARCE PINHEIRO DIB (OAB 94358/SP)
Processo 0016013-35.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016013) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação /
Ameaça - Prudenco Companhia Prudentina de Desenvolvimento - José Roberto Cardoso - - Marcelo Francisco do Nascimento
- - Ana Paula Francisco Guimarães - - Fernando Francisco do Nascimento Guimarães - - Nathália Ferreira Lima Guimarães - 1.
Homologo a desistência da ação em relação aos réus Marcelo Francisco Nascimento e Ana Paula Francisca Guimarães (fls.
359), em face dos quais julgo extinto o processo (art. 267, VIII, do Código de Processo Civil. Proceda a serventia às anotações
e comunicações necessárias, observando-se que a ação prosseguirá apenas contra o réu José Roberto Cardoso. 2. A petição
de fls. 372 certamente deriva de algum equívoco da i. advogada da autora, vez que os réus Fernando Francisco do Nascimento
Guimarães e Nathália Ferreira Lima Guimarães já foram excluídos do polo passivo da ação pela sentença de fls. 250. 3. Intimemse as partes para que se manifestem sobre o ofício de fls. 371, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 4. Depois, para o
mesmo fim, vista dos autos ao i. Representante do Ministério Público. P.R.I.. - ADV: FLÁVIA GIANCURSI FORMÁGIO TELLES
(OAB 325388/SP), ÉRIKA MARIA CARDOSO FERNANDES (OAB 184338/SP), FERNANDO FAVARO DO CARMO PINTO (OAB
102617/SP), REGINA FLORA DE ARAUJO (OAB 73543/SP)
Processo 0017303-85.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017303) - Procedimento Ordinário - Seguro - Jean Carlos Marques
Soares - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Luiz Antonio Depieri - Ciência às partes de que o processo
retornou a esta instância, com certidão de que o V. Acórdão de fls. 224/226, que negou provimento aos recursos, transitou
em julgado em 19.11.2015. Diante dos termos da petição de fls. 249, feita pela seguradora requerida, expeça-se guia de
levantamento da quantia depositada a fls. 248 em favor do autor, intimando-o para que venha receber e manifestar se o crédito
foi integralmente satisfeito. Se nada for informado, o crédito será considerado satisfeito e o processo será julgado extinto. Int. ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)
Processo 0017303-85.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017303) - Procedimento Ordinário - Seguro - Jean Carlos Marques
Soares - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Luiz Antonio Depieri - Certifico e dou fé que expedi mandado
de levantamento judicial (Guia nº 3/2016), À DISPOSIÇÃO do interessado, em cumprimento ao r. despacho de fls. 253. - ADV:
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)
Processo 0022115-44.2011.8.26.0482 (482.01.2011.022115) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Banco
Santander Brasil Sa - - San Victor Madeiras Ltda Me - - Cleide Pereira de Castro e Reis - - João Victor de Souza Reis - A petição
de fls. 132/133 está prejudicada, uma vez que pedido idêntico já foi anteriormente apreciada. Aguarde-se a fluência do prazo
para que o banco credor atenda ao item 1 do despacho de fls. 128, promovendo o recolhimento da taxa para possibilitar a
consulta on line. Int. - ADV: MARISA REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/
SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), VALDEMAR DE SOUZA MENDES (OAB 37924/SP), CARLOS ALBERTO
PACIANOTTO JUNIOR (OAB 214264/SP)
Processo 0022165-36.2012.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Fosferpet Indústria e Comércio,
Importação e Exportação de Ração Animal Ltda - Telefônica Brasil Sa - Instada a se manifestar nos autos, a parte interessada
manteve-se inerte (certidão supra), do que se depreende que o crédito foi integralmente satisfeito. Em face disso, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, e o faço com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Se não houver custas a
serem recolhidas, promova a serventia as anotações e comunicações pertinentes mediante arquivamento do processo, porque
o pedido de extinção, em virtude de pagamento, implica em prévia aceitação da sentença, de forma que as partes, nos termos
do art. 503 e parágrafo único do CPC, não tem interesse em recorrer. P.R.I. - ADV: LIDIA MENDES DA COSTA (OAB 318690/
SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), RENATO MAURILIO LOPES (OAB 145802/SP), GERALDO
CESAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP)
Processo 0022645-87.2007.8.26.0482 (482.01.2007.022645) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Eliana Custódio Garcia - - Marli dos Santos - - Adriana Cristina Vicari Bertolucci - - Maria Cristina Bovi Vicente
- - Meire Leme - - Rosemary de Freitas - - Neusa Garcia Pereira - - Marines Benites Guerra Aoki - - Maria Cristina Pelegrino
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Derroidi - - David Israel Silva - - Dulce Ribeiro de Cinque - - Marlene Soares de Souza - Fazenda Pública do Estado de São
Paulo - Fls. 194/196 - Em relação ao peticionado pelos credores, manifeste-se a Fazenda Pública Estadual, no prazo de dez
dias. Int. - ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), VICENTE OEL (OAB 161756/SP)
Processo 0024581-45.2010.8.26.0482 (482.01.2010.024581) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral Eustáquio Antonio Reis Almeida - Claudir Quevedo Fin - - Gustavo Vilela Quevedo Fin - Ciência ao autor acerca dos termos do
ofício de fls. 380 proveniente do Egrégio juízo da comarca de Rosana/SP informando acerca da distribuição da carta precatória
registrada sob nº 0002163-38.2015.8.26.0515. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida a fls.371, por mais
noventa dias. Int. - ADV: MARCIA MANZANO CALDEIRA (OAB 126898/SP), PHENELOPE CARVALHO DE ALMEIDA (OAB
231049/SP)
Processo 0025178-82.2008.8.26.0482 (482.01.2008.025178) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Associação
Prudentina de Educação e Cultura Apec - Maria de Fátima Duarte Megi - - Alan Dick Megi - - Sheila Megi - Certifico e dou fé que
expedi o mandado de levantamento (guia nº 951/2015 - $ 5.375,71 - à disposição da exequente), em cumprimento a r. Sentença
de fls. 183. Certifico ainda que existem outros depósitos nos autos (fls. 147/148 e 152/153) - ADV: MÔNICA MAIA DO PRADO
(OAB 186279/SP), HELOISA HELENA BAN PEREIRA PERETTI (OAB 123623/SP), LUCILENE FRANÇOSO FERNANDES SILVA
(OAB 161727/SP)
Processo 0027070-79.2015.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 1009045-35.2015.8.26.0309 - 2ª Vara Cível) - Alfa
Seguradora S A - Zelinda Thalman - Para evitar eventual inversão de atos processuais, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando
informar se há audiência de Instrução e Julgamento designada no processo de onde foi expedida esta carta precatória e, em
caso positivo, para qual data. Ficando autorizado o correio eletrônico. Int. - ADV: JULIANA OLIVEIRA DE PAULA (OAB 368221/
SP), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
Processo 0027629-51.2006.8.26.0482 (processo principal 0009198-23.1993.8.26) (482.01.1993.009198/24) - Cumprimento
de sentença - Edith Helena Fernandes Cavalheiro - Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - Fabio Ibanhez Bertuchi
(perito contábil) - Manifestem-se as partes, em dez dias, sobre o laudo pericial de fls. 296/302. Autorizo a divisão deste prazo,
metade para cada parte, para viabilizar a retirada dos autos do cartório, iniciando-se pelo i. advogado da exequente. Int. - ADV:
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP), PEDRO ANDERSON DA SILVA (OAB 119400/SP), JULIO
CESAR MORAES MANFREDI (OAB 22219/SP)
Processo 0028744-34.2011.8.26.0482 (482.01.2011.028744) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva
de Domínio - Inadimplemento - J Mahfuz Ltda - Alexandre Marcelo Rizo - Defiro o pedido de fls. 122. Expeça-se guia de
levantamento na forma requerida, devendo a serventia promover o cancelamento da guia anteriormente expedida a fls. 120.
Confirmada a retirada da guia e notícia de seu efetivo resgate, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE
CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)
Processo 0032424-66.2007.8.26.0482 (processo principal 0007816-04.2007.8.26) (482.01.2007.007816/1) - Outros
Incidentes não Especificados (Inativa) - da Gente Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - - Supermercado Econômico da
Gente Ltda - Marinaldo Muzy Villela - Manifeste-se o administrador judicial acerca das contas prestadas às fls. 940/943, referente
ao mês de junho/2015. Depois, para o mesmo fim, dê-se vista dos autos ao i. Dr. Curador Fiscal. Int. - ADV: ADAHILTON
DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP), MAURICIO CURY MACHI (OAB
153995/SP), MARCIA RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), NEIDE
SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), MAURO LUIS DA SILVA (OAB 139730/SP), WILIAN DE ARAUJO HERNANDEZ (OAB
139670/SP), RICARDO CAOBIANCO (OAB 128069/SP), NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ (OAB 122124/SP), MARISA
REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP), DAVID SANCHES FILHO
(OAB 114205/SP), ADNA ALBERTIN BUSSOLARO (OAB 26584/PR), JOHNNY MARLON CAPICHTEN (OAB 27653/PR),
ROBERTO GREJO (OAB 52207/SP), PEDRO MASSARO NETO (OAB 55343/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/
SP), MARINALDO MUZY VILLELA (OAB 68633/SP), ADRIANO MENDES FERREIRA (OAB 87990/SP), RUY RIBEIRO (OAB
96632/SP), LUIZ CARLOS PRADO PEREIRA (OAB 87200/MG), GILBERTO MASSARO (OAB 28235/SP), REGINA DE ALMEIDA
(OAB 100809/SP), CARLOS MAXIMIANO MAFRA DE LAET (OAB 104061/SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(OAB 112046/SP), LUIZ ROBERTO NOGUEIRA PINTO (OAB 112821/SP), SAULO DE MELO JÚNIOR (OAB 22106/PR), JOSE
FERNANDO MARUCCI (OAB 24483/PR), EDILSON JAIR CASAGRANDE (OAB 10440/SC), ROGÉRIO JOSÉ DE LIMA (OAB
173071/SP), ANTONIO ROMUALDO DOS SANTOS FILHO (OAB 24373/SP), SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI (OAB
177423/SP), KARINA FERNANDA SOLER PARRA (OAB 180361/SP), KATIA BENVENUTTI ORELLANA (OAB 222563/SP),
ERIKA DE ANDRADE (OAB 237512/SP), THIAGO MACHADO PRESTIA (OAB 240193/SP), RENATA PAVONI VANTINI TIEZZI
(OAB 240878/SP), ADAM MIRANDA SÁ STEHLING (OAB 252075/SP), JEFFERSON LUIS TREVISAN (OAB 245839/SP)
Processo 0032480-26.2012.8.26.0482 (482.01.2012.032480) - Monitória - Nota Promissória - Washington Rodrigues Maia Jair Faria Junior - É caso de acolhimento da impugnação à penhora de suscitada a fls. 203/207, porque o executado comprovou
que a constrição recaiu sobre indenização securitária, e o exequente concordou com o levantamento da penhora (fls. 227).
Pelo exposto, acolho a impugnação manifestada a fls. 203/207, para declarar a impenhorabilidade da indenização securitária
objeto do Proc. nº 0002589-91.2011.8.26.0482, em tramite pelo juízo da 4ª Vara Cível local. Após o trânsito em julgado, oficiese informando o levantamento da penhora objeto do termo de fls. 201. Depois, aguarde-se por dez dias manifestação do
exequente. Se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: WILSON LUIS LEITE (OAB 226314/SP), ALEX
FOSSA (OAB 236693/SP), RUBENS AVELANEDA CHAVES (OAB 33711/SP)
Processo 0035811-16.2012.8.26.0482 (048.22.0120.035811) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ademir
Francisco dos Santos - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Antes de apreciar o pedido de fls. 437/438,
aguarde-se a fluência do prazo para que a demandada comprove nos autos o recolhimento das custas finais calculadas a fls.
435 (R$ 106,25). Depois, confirmado o efetivo recolhimento das custas, cumpra a serventia a parte final da decisão de fls.
433/434. Int. - ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 245222/SP), LUIZ RODRIGUES
WAMBIER (OAB 291479/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GIMENES ALONSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUBENS LUCIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0021894-22.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Alécio Rodrigues do
Nascimento - Alécio Rodrigues do Nascimento promoveu a presente ação de restabelecimento de auxílio doença com conversão
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em aposentadoria por invalidez (com pedido de tutela antecipada) contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando
que é portador de doenças ortopédicasd derivadas do trabalho (epicondilodiscoartrose lombar, espondilolistese no nível L-5-S1,
discopatia degenerativa em L-3L4 e L5-S1), estando incapacitado para a atividade laborativa que exercia (operador de sistema
de evaporação). Acrescenta que o INSS indeferiu o pedido de auxílio-doença em 25.06.2014, quando estava em tratamento
médico e solicitado pelo médico da empresa em que trabalha. Pede o restabelecimento do benefício auxílio-doença que recebia
desde a data do indeferimento e sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente (fls. 1/10), estando
a petição inicial instruída com os documentos de fls. 11/23. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (fls.
29/30). Citado (fls. 37), o Instituto requerido contestou a ação arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça
Federal, porque o perito nomeado constatou que o autor é portador de doença do trabalho, postulando a remessa à Justiça
Estadual, e pugnando pela “total improcedência dos pedidos” (fls. 74/75). O autor foi submetido a perícia médica, estando o
laudo oficial a fls. 59/64, sobre a qual somente o autor se manifestou a fls. 67/71. Deslocamento da competência: A ação foi
inicialmente ajuizada perante o Juizado Especial Federal Cível de Presidente Prudente, tendo o nobre magistrado daquela
vara declinado da competência e remetido os autos para a Justiça Estadual Comum, por envolver questão acidentária (fls.
81/83), seguindo-se a distribuição a esta vara (fls. 87). É o relatório. Decido: 1. A causa admite julgamento no estado em que
está o processo, observando-se que as partes tiveram oportunidade de se manifestar amplamente sobre as provas produzidas
nos autos (documentais e pericial), em estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. É caso de
procedência parcial da ação para concessão de auxílio doença acidentário. 2.1. O laudo de fls. 59/64 é conclusivo no sentido
de que o autor apresenta incapacidade total e temporária, com sinais hérnia de disco foraminal à esquerda e lesões condrais
de joelho direito, mas após tratamento cirúrgico especializado poderá ser readaptado em serviços leves (conclusão; fls. 60),
o que impede o imediato equacionamento da situação previdenciária do autor. O benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, pretendido pelo autor, somente pode ser concedido ao beneficiário que se acha definitivamente incapacitado em
virtude de acidente do trabalho ou doença profissional, requisito que ele, por ora, não preenche. Não é demais acrescentar
que o autor tem somente 48 anos de idade (fls. 13), e o perito acenou com a possibilidade de reabilitação profissional após
seis meses do tratamento cirúrgico (quesitos 6 e 9; fls. 61), de forma que se revela prematura a concessão de aposentadoria.
2.3. No caso dos autos, somente pode ser concedido ao autor o auxílio-doença acidentário, porque acometido de incapacidade
temporária, passível de reabilitação, derivada de doença do trabalho. A doença do trabalho tem o mesmo tratamento legal
dado aos acidentes do trabalho, incidindo na hipótese a regra do inciso II do art. 20 da Lei 8.213/91: Art. 20 - Consideramse acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: ... II - doença do trabalho, assim
entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. O pedido ainda encontra respaldo nos art. 59 e 61 da mesma lei: Art.
59: O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Art. 61 - O
auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e
um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no artigo 33, desta Lei (Redação dada
ao artigo pela Lei nº 9.032, de 28.04.95). 3. Oportunamente deverá o INSS definir, mediante perícia a ser realizada por junta
médica, se o caso do autor se resolverá conclusivamente mediante alta médica, reabilitação profissional ou aposentadoria por
invalidez. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação (art. 269, I, do CPC) e condeno o Instituto requerido a
conceder e preservar enquanto persistir o atual quadro de saúde do autor, o benefício auxílio-doença-acidentário a que ele faz
jus, previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91 (derivado de doença do trabalho), a partir da data do laudo (23.02.2015; fls. 64). Além
da renda mensal, calculada na forma do art. 61 da Lei nº 8.213/91, o autor faz jus, também, ao abono anual previsto no art. 40,
parágrafo único, da mesma Lei. As prestações atrasadas serão atualizadas com observância do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a data em que deveriam ter sido pagas, observados os termos da decisão do
Recurso Extraordinário com Agravo nº 827.769 de São Paulo, em que foi relator o Min. Luiz Fux, com a modulação determinada
na ADI nº 4.357, do Supremo Tribunal Federal. Ante o reconhecimento do direito do autor e tendo em vista o caráter alimentar do
benefício aqui concedido, com fundamento no art. 273 do CPC antecipo os efeitos da tutela e condeno o Instituto demandado,
como obrigação de fazer, a tomar as providências administrativas que forem necessárias para implantar administrativamente o
benefício de auxílio-doença acidentário, aqui concedido, no prazo de trinta dias. Não há custas a serem reembolsadas, porque
o autor é beneficiário da gratuidade judiciária (fls. 29) e o instituto requerido é isento de taxas. No entanto, o instituto vencido
pagará à i. advogada do autor verba honorária que fixo em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), consoante apreciação
equitativa, ante a procedência parcial do pedido e o resultado efetivo da demanda, e que será corrigida monetariamente a
partir da data da publicação desta sentença, porque derivada de arbitramento contemporâneo à decisão. A presente decisão
está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de forma que - após fluência do prazo legal para recurso voluntário - voltem os autos
conclusos para remessa oficial ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, para elevado reexame da questão. P.R.I. - ADV:
RHOBSON LUIZ ALVES (OAB 275223/SP), ROSINALDO APARECIDO RAMOS (OAB 170780/SP)
Processo 0026529-80.2014.8.26.0482 (processo principal 1007810-33.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença
- BERTA LUCIA CESCO - BORGES & CESCO COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. - ÁLVARO BARBOZA DOS
SANTOS - Ciência às partes acerca do teor da r. decisão trasladada a fls. 29 proferida no agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 25. Observo que o agravante não cumpriu o disposto no art. 526 do Código de Processo Civil, não
noticiando a interposição do agravo, o que impede a revisão da decisão nesta instância. Cumpra a serventia, com urgência,
o item 3 da decisão de fls. 25. Int. - ADV: JEFFERSON FERNANDES NEGRI (OAB 162926/SP), GERALDO CESAR LOPES
SARAIVA (OAB 160510/SP), RENATO MAURILIO LOPES (OAB 145802/SP), GRACIELA DAMIANI CORBALAN INFANTE (OAB
303971/SP)
Processo 0027134-89.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Lourdes de
Oliveira de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 1. Ciência aos i. advogados das partes, pelo correio, da
distribuição da ação para esta Vara. 2. Ciência também à autora sobre a contestação e documentos acrescentados a fls. 84/88.
3. Depois, voltem conclusos para outras deliberações. Int. - ADV: WALERY GISLAINE FONTANA LOPES (OAB 256160/SP),
ALEX SILVA (OAB 238571/SP)
Processo 1000180-23.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL - BIG
ATACADO DE ARMARINHOS LTDA - - SELMA MELCHIOR - Fls. 182/187 - Manifeste-se o Banco credor a respeito do incidente
de impugnação à penhora, no prazo de dez dias. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE (OAB 109631/SP), DINA
APARECIDA SMERDEL (OAB 55788/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)
Processo 1000430-56.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE - M SHIGUEDO MURAKANI - ME - MÁRIO SHIGUEDO MURAKANI - Informe a serventia o que for pertinente em relação ao alegado pela credora a fls. 159/160.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

1067

Depois, voltem conclusos para outras deliberações. Int. - ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), MARCIO
MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP)
Processo 1000723-89.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Gilmar Augusto Ferreira Canto
- Edson Carlos Versoni - Vistos. Diante do teor da petição apresentada pelo autor (fls. 71), e a ausência de manifestação por
parte do requerido (certidão de fls. 72), determino que, após consertados os autos, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV:
WILSON FERREIRA (OAB 167786/SP), JORGE APPI DE MATTOS (OAB 18902/PR)
Processo 1000909-15.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Mario Freitas dos Santos
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Dr Luiz Antonio Depieri - Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial. Int. ADV: MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 112705/SP), ALEX FOSSA (OAB 236693/SP)
Processo 1001046-94.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ALEX SILVA RODRIGUES PEREIRA CLAUDEMIR SANTOS - Defiro o pedido de fls. 32. Expeça-se nova carta de citação na forma requerida. Int. - ADV: GRACIELA
DAMIANI CORBALAN INFANTE (OAB 303971/SP)
Processo 1001141-27.2015.8.26.0482 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - ZILDA NEDER GOMES - Banco do
Brasil SA - Antonio César Pironi Scombatti - - PAULO ROBERTO PINTO-MEDICO - - Leandro Paiva - Manifeste-se a parte sobre
a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MARCIO
MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP), FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES (OAB 209083/SP), CARLOS ALBERTO
PACIANOTTO JUNIOR (OAB 214264/SP)
Processo 1001338-79.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto SP 400 Ltda - Rodrigo Soler
Alessi - Defiro o pedido de fls. 77/78. Adite-se o mandado para fim de penhora e avaliação da motocicleta, observando-se o
endereço fornecido a fls. 82/83. Int. - ADV: ISABELLA ATTAB THAME (OAB 246014/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB
259805/SP)
Processo 1001588-49.2014.8.26.0482 - Monitória - Espécies de Contratos - Instituto Metodista de Ensino Superior LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Ciência a autora acerca do resultado positivo da pesquisa feita através do sistema
infojud (fls. 108), onde constatou o atual endereço do requerido (Rua Sete de Setembro, nº 399, fundos, Montalvão, comarca de
Presidente Prudente). Assim, manifeste-se a autora que seguimento pretende dar ao processo, para o que concedo o prazo de
dez dias. Int. - ADV: ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP), PATRICIA ROCHA ALVES DA SILVA (OAB 188144/SP)
Processo 1001941-89.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - KAWASAKI MOTORES DO BRASIL
LTDA - POWER MOTORS PRUDENTE LTDA - - Ana Claudia Guimarães Montagna de Castro - - CAMILA GUIMARÃES
MONTAGNA - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: FLAVIO TAKASHI KANAOKA
(OAB 281813/SP), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO (OAB 238706/SP), ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB
153621/SP)
Processo 1002852-67.2015.8.26.0482 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome
- M.A.S. - Certifico e dou fé que expedi o mandado de retificação de assento - à disposição do interessado para impressão e
encaminhamento, em cumprimento ao r. Despacho retro. - ADV: VINICIUS GARCIA LANSONI (OAB 343910/SP)
Processo 1002981-09.2014.8.26.0482 - Monitória - Cheque - VM CENTER VEÍCULOS LTDA - S ARAGO SANTOS PAPELARIA
ME - Diante das razões deduzidas, sem mais delongas, ACOLHO EM PARTE os embargos interpostos (fls. 133/138) e, com
fundamento no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda
aforada pela VM CENTER VEÍCULOS LTDA em face de S ARAGO SANTOS PAPELARIA ME, para o fim de constituir, de pleno
direito, as cártulas acostadas (fls. 10/11, 12/13, 14/15 e 16/17) em título executivo judicial, iniciando-se a execução, nos termos
do art. 1.102c, § 3°, do Código de Processo Civil, devendo a autora, no cálculo futuro, fazer incidir sobre o valor do débito
primitivo, além da correção monetária, pelos índices da Tabela Prática de Cálculos do Tribunal de Justiça, desde o vencimento
de cada cártula, juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em consequência e sopesando o princípio da causalidade,
condeno a requerida ao pagamento, no patamar de 95% (noventa e cinco), de custas e despesas processuais e, integralmente,
pela verba honorária que fixo, com lastro no art. 20, par. 4º. do Código de Processo Civil, em R$1.000,00 (um mil reais).
Publique-se. Registre-se e intimem-se. Presidente Prudente, 17 de dezembro de 2015. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar - ADV: PHENELOPE CARVALHO DE ALMEIDA (OAB 231049/SP), ROGÉRIO APARECIDO SALES
(OAB 153621/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)
Processo 1003153-14.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Luiz Carlos Brito de Souza
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Dr Luiz Antonio Depieri - Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial. Int.
- ADV: SIDNEI SIQUEIRA (OAB 136387/SP), MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 112705/SP), JONATHAN WESLEY TELES
(OAB 343342/SP)
Processo 1003563-72.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Fabiano Aparecido Marques
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Dr Luiz Antonio Depieri - Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial. Int. ADV: MARCIA RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP), MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 112705/SP)
Processo 1003707-80.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - MURILO CESAR DA
SILVA - LG-ELETRONICS DO SÃO PAULO LTDA - - Ecco do Brasil Informática e Eletrônicos Ltda. - Certifico e dou fé que
expedi mandado de levantamento judicial (Guia nº 947/2015), À DISPOSIÇÃO do interessado, em cumprimento a r. decisão
de fls. 196 - ADV: SERGIO RICARDO MIGUEL DE SOUZA (OAB 103522/SP), DENISE MARIN (OAB 141662/SP), FERNANDO
ROSENTHAL (OAB 146730/SP), BRUNA VELASQUES ARCE DO VAL (OAB 211176/SP), DIEGO FERNANDO MOREIRA ROSSI
(OAB 343708/SP)
Processo 1003711-83.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - Alessandro Aparecido Martins - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Defiro o pedido de fls. 101. Expeçam-se guias de levantamento na forma requerida.
Depois de confirmado o efetivo levantamento, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de praxe. Int. - ADV:
DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), CESAR FERNANDO
FERREIRA MARTINS MACARINI (OAB 266585/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)
Processo 1004044-69.2014.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - ANTONIO DONIZETI ROBLEZ - EMBRASYSTEM
- TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Defiro o pedido de fls. 10. Depreque-se a intimação,
por oficial de justiça, para cumprimento da sentença, na forma determinada a fls. 4, no endereço ali indicado. A carta será
disponibilizada ao advogado do credor para impressão a partir do sistema informatizado e cumprimento. Intime-se. - ADV: IVAN
ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)
Processo 1004832-49.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Mabilon Rogerio Silva de Vasconcelos Telefônica Brasil SA - Nos termos do art. 125, IV, do CPC., com a redação dada pela Lei 8.952, de 13/12/94, designo audiência
de tentativa de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2016, às 13:30 horas. Compete aos i. patronos das partes, que
serão intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento delas ou de procuradores habilitados a transigir. Int. - ADV:
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EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), WESLEY CARDOSO COTINI (OAB 210991/SP)
Processo 1005379-89.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA Lucimara Alves da Silva Acougue Me - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV:
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB 264825/SP), CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI (OAB 300250/
SP), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS (OAB 71377/SP)
Processo 1005421-75.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Lucia de Medeiros Couto Armelin TRANSHIZZA TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA. - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - Emanuel Alvares
Calvo - Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial. Int. - ADV: AUDREY AQUILINO (OAB 145544/SP), ANDRE SHIGUEAKI
TERUYA (OAB 154856/SP), FABIO MIGUEL LARA (OAB 262634/SP), ANA CAROLINA AQUILINO MEDEIROS COUTO (OAB
302357/SP), MARCIO ANUNCIAÇÃO SACRAMENTO (OAB 311679/SP), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (OAB 148751/
SP)
Processo 1005696-87.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Vagner Vidal Fontão
Junior - Concessionaria Auto Raposo Tavares S.A. - 1. A tese de falta de interesse de agir, deduzida em sede de preliminar,
por estar calcada em argumentos de mérito, será com ele analisada. 2. Não vislumbrando qualquer irregularidade na inicial,
bem como na relação processual estabelecida e na tramitação da ação, dou o feito por saneado. 3. Diante da manifestação
externada pela parte autora (fls. 110/111), a qual é detentora do ônus probatório (ex vi art. 333, I do CPC), abdicando da
produção de provas, por não vislumbrar, nesse contexto, necessidade de instauração da instância probatória, indefiro o pedido
nesse sentido deduzido pela parte requerida (fls. 108) e dou por encerrada a fase de instrução. 4. Após o decurso do prazo para
eventual recurso contra a presente decisão, tornem conclusos para sentença. 5.Intimem-se. - ADV: MARCELO MANUEL KUHN
TELLES (OAB 263463/SP), FERNANDO DESCIO TELLES (OAB 197235/SP), KAREN TIEME NAKASATO (OAB 256984/SP),
ALLAN RODRIGO SASSAKI SATO (OAB 261252/SP)
Processo 1006005-45.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - GISELE APARECIDA RIBEIRO
MARCELINO - ROBERTO FERREIRA ARCE - - ROBERTO CARAFFA - Tornem os autos em cartório para que a zelosa Serventia
certifique a respeito da fluência do prazo para requerido Roberto Ferreira Arce especificar provas. Int. - ADV: RICARDO GABRIEL
DE ARAUJO (OAB 337874/SP), CELIO PAULINO PORTO (OAB 313763/SP), ERICA MARIA CASTREGHINI MATRICARDI (OAB
265646/SP), DANILO TOCHIKAZU MENOSSI SAKAMOTO (OAB 262033/SP), PAULO JOSÉ CASTILHO (OAB 161958/SP)
Processo 1006637-37.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Donizete Leocadia de Amorim BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento - 1. Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto a fls.
222/237, pelo autor. 2. Intime-se a requerida para contrarrazões no prazo legal. 3. Após, se não houver incidente a ser dirimido
nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado, com
nossas honrosas homenagens. Intime-se. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), PRISCILA KEI SATO (OAB
159830/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)
Processo 1007821-28.2015.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Agnaldo Massato Koga - Sônia Gomes dos Santos - - Dirce Sanches Samora - 1. Cumpra-se o v. acórdão copiado a fls. 112/115,
que deu provimento ao agravo de instrumento, na parte conhecida, interposto pela requerida contra decisão de fls. 24. 2. Não
procede o pedido de fls. 98/101, do autor, porque compete ao juízo dar fiel cumprimento ao v. acórdão de fls. 112/115, ao qual
as partes e o juízo estão adstritos. O autor pretende que questão decida pelo Tribunal de Justiça seja revista pelo juízo, o que
não tem menor cabimento. 3. Sobre a petição de fls. 96/97, manifeste-se a fiadora. 4. Nos termos do art. 331 do CPC, com a
redação dada pela Lei 8.952, de 13/12/94, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 de fevereiro de 2016,
às 16:30 horas. Compete aos i. patronos das partes, que serão intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento
delas ou de procuradores habilitados a transigir. 5. Sem prejuízo disso, deverá o autor promover juntada de cálculo discriminado
do valor do débito atualizado. 6. Expeça-se guia de levantamento em favor do autor do depósito de fls. 90, intimando-se para
vir receber quando a guia estiver disponível. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP), VANIA REGINA AMARAL
BIANCHINI (OAB 167781/SP), ADRIANO CELIO ALVES MACHADO (OAB 105859/SP), FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO
(OAB 262055/SP)
Processo 1007892-30.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Solange
Aparecida Rampazo - Banco Itaucard SA - Nos termos do art. 125, IV, do CPC., com a redação dada pela Lei 8.952, de 13/12/94,
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2016, às 14:00 horas. Compete aos i. patronos das
partes, que serão intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento delas ou de procuradores habilitados a transigir.
Int. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), JULIANA MARRAFON LINÁRIO LEAL (OAB 296165/SP)
Processo 1008275-42.2014.8.26.0482 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Severino Lucas Mendes - - Alicia de Araujo
Mendes - Euclides Neves da Silva - - Dalva Crescembi da Silva - - Edson Neves da Silva - Braz Paulo Costa - - Severino Lucas
Mendes - - Maria Luiza Martricardi - Segundo Cartorio de Registro de Imoveie e Anexos - Advocacia Geral da União (Procuradoria
Seccional da União em Presidente Prudente) - - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROCURADORIA REGIONAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE - - Prefeito Municipal de Presidente Prudente - Dalila Pirondi Mauro - - Eugenia Aparecida Mauro
Marques - - Alipio Marques da Cruz - - Maria Luiza Mauro - - Maria de Lourdes Mauro Cabral de Melo - - José Cabral de Melo
- - Sonia Maria Mauro de Almeida - - Haroldo Nogueira de Almeida - - Elizabete Ines Mauro Brigatto - - Marcos Rogerio Brigato
- - Vera Lúcia Mauro - Certifico e dou fé que expedi o mandado para registro da sentença - à disposição do interessado para
impressão e encaminhamento, em cumprimento ao r. Despacho retro. - ADV: CASSIA CRISTINA DE PAULA BRAGATO (OAB
124414/SP), ANDRE FANTIN (OAB 275628/SP)
Processo 1008407-65.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Denise Aparecida de
Oliveira Nakamura - Anhanguera Educacional Ltda - A) Manifeste-se o(a) autor(a) acerca da contestação apresentada pelo(a)
requerido(a). B) Deverá o(a) requerido(a) promover o recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mandado. C) A
serventia deverá promover o cadastramento do(a) advogado(a) do(a) requerido(a) para futuras intimações pelo DJE. - ADV:
MARCIA CRISTINA SOARES NARCISO (OAB 109265/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
Processo 1008495-06.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Maria Aparecida Cardoso Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 1. Por ocasião de outro ajuizamento deverá a i. procuradora observar o disposto
no art. 9º, IV, alínea c, da Resolução nº 551/2011, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que a correta
formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá nomear os documentos de acordo
com a listagem disponibilizada no sistema informatizado. 2. Ciência à autora do ofício de fls. 105, bem como dos termos da
contestação, observando-se que é desnecessária manifestação sobre a resposta nesta fase, porque não alegada qualquer das
matérias enumeradas no art. 301 do CPC (art. 327, do mesmo Código). 3. O processo exige a realização de perícia médica,
e para tanto nomeio como perito judicial o i. médico Dr. Luiz Antonio Depieri, independentemente de compromisso. 4. Arbitro
os honorários do perito em R$ 735,46 (setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), intimando-se o Instituto
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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requerido para depósito em cinco dias, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/1993. 5. Depois de feito o depósito, intime-se
o perito para indicar dia, hora e local para que a autora seja examinada. 6. Depois que o perito agendar a perícia, expeça-se
mandado para intimação da autora para comparecer ao exame. 7. Compete às partes, no prazo de cinco dias, caso queiram,
promoverem a indicação de assistentes técnicos, observando que já formularam quesitos (fls. 9/10 e 92/94), vindo depois os
autos conclusos para os fins previstos no art. 426 do CPC. A parte que promover a indicação de assistente técnico deverá darlhe ciência dos atos em que deva participar. Int. - ADV: VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA, ALEX SILVA (OAB 238571/
SP)
Processo 1008496-88.2015.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Walter
Mendez Marsura - Banco do Brasil SA - Fabio Ibanhez Bertuchi - 1. Rejeito os embargos de declaração de fls. 206/214, porque
eles não são de integração, mas sim têm caráter infringentes. 2. A decisão questionada (fls. 199/201) não contém omissão,
obscuridade ou contradição intrínseca, tanto assim que os embargos são condutores de inconformismo quanto à decisão nela
lançada. 2.1. A incidência dos juros remuneratórios já foi equacionada na decisão embargada, com base no v. acórdão referido
na certidão copiada a fls. 31/57, ficando o juízo adstrito ao seu fiel cumprimento. 2.2. Conforme já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça, “não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (REsp. nº 15.774-0 - SP EDecl., 1ª Turma,
Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.1193, p. 24.895, 2ª Col., em.). 3. O
conteúdo da decisão se revela suficiente para dirimir a controvérsia, cabendo na hipótese referência ao seguinte precedente
jurisprudencial: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207, 104/340, 111/414). 4. Reputo os embargos manifestamente protelatórios e, com
fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC, condeno o banco embargante a pagar multa de valor equivalente a 1% (um
por cento) do valor atualizado da causa, a ser recolhida ao Estado (Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça). Os embargos
aqui examinados não foram manejados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, estando evidente o
nítido propósito de alargar o prazo para cumprimento da obrigação, o que configura abuso. 5. Cumpra o exequente o item 3 da
decisão embargada (depósito dos honorários periciais no valor de R$ 1.500,00). Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS
REIS (OAB 23134/SP), GUSTAVO PALMA SILVA (OAB 340938/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)
Processo 1008755-83.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Nivaldo Fernandes de
Almeida - Unimed de Cuiabá -Cooperativa de Trabalho Médico - 1. Cumpra-se o v. acórdão trasladado a fls. 259/262, que não
conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 67/68, que transitou em julgado em 03.11.2015. 2. Depois,
voltem os autos conclusos. Int. - ADV: BRUNO NICHIO GONÇALVES DE SOUZA (OAB 277021/SP), JORGE LUIZ MIRAGLIA
JAUDY (OAB 6735/MT), JOAQUIM FELIPE SPADONI (OAB 213502/SP)
Processo 1009207-93.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - Armindo Damasceno de Souza - Itaú
Unibanco S.A. - Homologo , para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes (fls. 49/50) e JULGO
EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 269, III, do Código de Processo Civil. Promova a serventia as anotações e
comunicações pertinentes e o imediato arquivamento do processo, porque o pedido de extinção, em virtude de acordo, implica
em prévia aceitação da sentença, de forma que as partes, nos termos do art. 503 e parágrafo único do CPC, não têm interesse
em recorrer. P.R.I. - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/
SP), GABRIEL TOMAZ MARIANO (OAB 298395/SP)
Processo 1009271-40.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Omni SA - Crédito,
Financiamento e Investimento - DONIZETE LUÍS DOS SANTOS - Certifico e dou fé haver encaminhando os autos para realização
da pesquisa Infojud e deixei, por ora, de encaminhar para a consulta pelo sistema Bacenjud, tendo em vista que a taxa recolhida
é insuficiente. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB
328945/SP)
Processo 1009438-23.2015.8.26.0482 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Cleuza dos Santos Nelli
- Moacir Caldeira - ÁLVARO BARBOZA DOS SANTOS - Fls. 407/408 - Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença (fls.
398/404). Int. - ADV: LUCAS HENRIQUE PADOVAN ANDREATTA (OAB 333071/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/
SP), AUGUSTO CESAR ALVES SILVA (OAB 265233/SP)
Processo 1010409-42.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Satiko Yokosawa Hirakawa Telefônica Brasil SA - Homologo o acordo manifestado pelas partes e julgo extinta a presente ação com fundamento no art. 269,
III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a notícia do cumprimento do ajuste (fls. 244), proceda a serventia o cálculo do
valor das custas e despesas do processo, intimando-se a requerida para pagamento, em dez dias, sob pena de inscrição dívida.
Homologo a desistência do prazo recursal. P.R.I. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO
LACROUX (OAB 183762/SP), MARCELO RODRIGUES (OAB 249740/SP), GABRIELLA PINHO REIS (OAB 315902/SP)
Processo 1010409-42.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Satiko Yokosawa Hirakawa Telefônica Brasil SA - CALCULO DE CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO 1). Distribuição (1% do valor da causa atualizado):
R$ 112,73 - 3) Carta com AR: R$ 15,00 (fls. 23) - Total: R$ 127,73). - ADV: MARCELO RODRIGUES (OAB 249740/SP),
GABRIELLA PINHO REIS (OAB 315902/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX
(OAB 183762/SP)
Processo 1010409-42.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Satiko Yokosawa Hirakawa
- Telefônica Brasil SA - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):Intime-se o(a) requerido(a) para recolhimento das custas e despesas
do processo no total de R$ 127,73, conforme cálculo de fls. 253, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição da dívida. - ADV:
THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), MARCELO RODRIGUES
(OAB 249740/SP)
Processo 1010432-51.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - Michel Silva Mendes - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Intime-se o autor, por mandado, acerca da data do exame médico (fls. 94). Aguarde-se a
conclusão da perícia e a entrega do laudo. Int. - ADV: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP), CESAR
FERNANDO FERREIRA MARTINS MACARINI (OAB 266585/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
Processo 1010624-81.2015.8.26.0482 - Oposição - Intervenção de Terceiros - Elza Aparecida Barra - Creusa dos Santos
Nelli - - Moacir Caldeira - 1. Ante os esclarecimentos prestados (fls. 183/184) e documentos acrescentados (fls. 185/187),
concedo a autora os benefícios da gratuidade judiciária. 2. Por ora, para o correto processamento da presente demanda, à vista
das normas contidas nos art. 59 e 60 do CPC, determino que a Serventia junte aos autos certidão de objeto e pé do feito sob nº
1009438-23.2015.8.26.0482 3. Intimem-se. - ADV: LAURINDA EVARISTO (OAB 87889/SP)
Processo 1010667-18.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Alienação Judicial - Banco Alfa de Investimento S/A Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Buchala Administração de Bens S/S Ltda - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV:
ROBERTA MACEDO VIRONDA (OAB 89243/SP)
Processo 1010790-16.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Corretagem - Daniela Caravina - Mrv Engenharia e
Participações S/A - Alega a autora que adquiriu um imóvel da ré em Presidente Prudente, mas na ocasião foi compelida a pagar
R$ 3.450,00 a título de serviços de corretagem e assistência de intermediação. Acrescenta que procurou a ré para adquirir o
imóvel atraída por publicidade que ela mesmo promoveu e que a pessoa para quem pagou o valor exigido é ligada à demandada,
porque havia um “plantão de vendas” no local do empreendimento. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento da comissão
de corretagem é da requerida, em face do que pede a repetição em dobro do valor que pagou, além dos honorários contratuais
à base de 20% do valor devido (fls. 1/14 e aditamento de fls. 24), estando a petição inicial instruída com os documentos de
fls. 15/22 e 25. A requerida contestou a ação arguindo, preliminarmente, carência de ação (por falta de interesse de agir) e
ilegitimidade passiva (porque a autora reclama reembolso de comissão de corretagem que pagou a terceiro), e, quanto ao mérito,
sustentando a regularidade da cobrança, prevista expressamente no contrato. Também se insurge contra a inversão do ônus da
prova e a devolução em dobro, que reputa indevida na hipótese (fls. 31/56), estando a resposta acompanhada dos documentos
de fls. 57/95, sobrevindo a réplica de fls. 109/114. É o relatório. Decido: 1. A lide admite julgamento antecipado (art. 330, I, do
CPC). 2. Não procedem as preliminares suscitadas na contestação (fls. 34/39). 2.1. A ré não é parte ilegítima para ocupar o
polo passiva ação (como suscitado a fls. 38/39), porque a autora atribui a ela a responsabilidade pela cobrança da comissão
de corretagem objeto da demanda, de forma que somente após o exame do mérito será possível afirmar se a demandada
é ou não responsável pela obrigação questionada. Ademais, quem se associa para planejar, construir e vender unidades
residenciais integrantes de conjunto habitacional responde solidariamente pelas obrigações derivadas do empreendimento,
pouco importando a fragmentação do contrato e os diferentes rótulos que tenham sido dados ao negócio. 2.2. A aferição do
interesse de agir passa pelo exame da necessidade da tutela jurisdicional (e a demandada não esclareceu como a questão
poderia ser equacionada sem intervenção do Poder Judiciário, regra elementar que tem que ser observada por quem suscita
falta de interesse da outra parte), e da adequação da ação proposta para corrigir a queixa da autora (e no caso somente a ação
pode satisfazer a pretensão). 3. Quanto ao mérito é caso de procedência parcial da ação, apenas para impor a devolução, de
forma simples, do valor que a autora pagou a título de comissão de corretagem e despesas de intermediação, porque compete
a quem delibera construir conjunto habitacional contratar os corretores que se encarregarão de anunciar e promover a venda
das unidades que compõe o conjunto. Desta forma, quem tem que pagar a comissão é o titular do empreendimento e não
os adquirentes dos apartamentos, porque o empreendedor não pode transferir aos consumidores encargos de sua atividade
econômica, na linha dos seguintes precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo: A comissão do corretor deve ser paga por
aquele que o contratou e, in casu, a responsabilidade financeira é inegável e exclusivamente das vendedoras (TJSP Apelação
4006444-84.2013.8.26.0000 Rel. Beretta da Silveira 3ª Câmara de Direito Privado). De rigor a devolução dos valores cobrados
a título de comissão de corretagem e taxa SATI Negociação de imóvel na planta, restando descaracterizado o trabalho típico
da corretagem, de aproximação Corretores que atuaram como verdadeiros propostos das corrés Ausência de demonstração
de que os serviços de assessoria técnico-imobiliário (SATI) foram efetivamente prestados Aquisição do imóvel condicionada à
contratação destes serviços caracteriza “venda casada” Abusividade configurada (TJSP Apelação 4018536-86.2013.8.26.0114
Rel. Paulo Eduardo Razuk 1ª Câmara de Direito Privado). Importante destacar que a promessa de venda de imóvel integrante
de conjunto habitacional configura relação de consumo, porque no contrato há, de um lado, a figura jurídica do fornecedor,
e, de outro, a figura jurídica do consumidor, do que deriva a aplicabilidade ao caso tratado nos autos do Código de Defesa
do Consumidor, o que induz que o contrato tem que ser interpretado em favor do consumidor (art. 47 do Código de Defesa
do Consumidor). Não cabe, porém, a imposição da devolução em dobro como pretendido, porque não há dolo a justificar tal
reprimenda, observando-se especialmente que a autora poderia ter recusado o pagamento na forma explicitada, mas nada
fez, resolvendo-se a questão na linha do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: O pagamento indevido deve ser
restituído para obviar o enriquecimento sem causa. A repetição será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou
o encargo tenha sido objeto de controvérsia judicial. (AgRg no Ag 947169/RJ; 3a T.; Min. Humberto Gomes de Barros; Julg.
de 03.12.2007; publ. Em 12.12.2007, p. 424). 4. Não cabe também impor o pagamento dos honorários contratuais porque os
encargos da sucumbência (dentre os quais se incluem as despesas com honorários advocatícios) derivam do resultado da
demanda, não se tratando de dispêndio que possa ser incluído no pedido indenizatório. Assim deve ser porque compete ao
Juiz fixar os encargos derivados da sucumbência, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil, e a relação advogadocliente se resolve entre eles, de forma que não afeta a parte contrária, nem vincula o juízo, que na fixação da verba honorária
deverá pautar-se pelo disposto no § 3º do mesmo artigo. A propósito da questão, oportuno destacar o seguinte precedente
do Tribunal de Justiça de São Paulo: O ressarcimento de honorários está limitado ao disposto no art. 20 do CPC. Diante da
possibilidade da contratação de advogado pelos mais diferentes valores, com ampla liberdade, optou o legislador por limitar o
valor de ressarcimento a cargo do vencido conforme os parâmetros do artigo 20 do CPC, o que, no nosso sistema, constitui a
única possibilidade de ressarcimento frente ao vencido (TJSP Apelação 01727770-92.2006.8.26.0000 Rel. Des. Edson Ferreira
12ª Câmara de Direito Público j. 16.12.209). Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação (art. 269, I, do CPC) apenas
para condenar a ré a reembolsar a autora do valor que ela despendeu a título de comissão de corretagem e despesas com
intermediação (R$ 3.450,00; fls. 22), com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros legais (1% ao mês)
contados da data da citação, observada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para cálculo dos débitos judiciais.
Julgo improcedentes os demais pedidos. Tendo em vista o resultado da demanda (acolhimento parcial do pedido, tendo a autora
decaído de parte grande da postulação), cada parte suportará as custas e despesas que teve com o processo, bem como os
honorários de seus respectivos advogados. P.R.I. 1- Art. 330 do CPC: O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência; 2 - Art. 20 do CPC: A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou e os honorários advocatícios 3 - § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo
de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, (...). 4 - Art. 269 do CPC: Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz
acolher ou rejeitar o pedido do autor. - ADV: RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP), GLEISON MAZONI (OAB 286155/
SP), VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP), FABIANA BARBASSA LUCIANO (OAB 320144/SP), LUCAS VINICIUS
FIORAVANTE ANTONIO (OAB 334225/SP)
Processo 1010851-08.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ANA
PAULA LEÃO TORRES RASCOVIT - - BENEDITA DE MATOS TORRES - - ARACI FERREIRA LEÃO TORRES - - CELIA TORRES
TARIFA - - ELIDA FERREIRA NAGATA - - ELZA FERREIRA LEÃO TORRES - - ESTER TORRES LIMA - - JAIRO FERREIRA
LEÃO TORRES - - ODAIR FERREIRA LEÃO TORRES - - PAULO FERREIRA LEÃO TORRES - - SONIA FERREIRA RUIZ - - ELZA
PEREIRA BRAGA DA SILVA - - JOSEFA PADOVANI PASSOS - - MARCIA MARIA VITALLE HERNANDES - HSBC BANK BRASIL
SA - Banco Múltiplo - 1. Rejeito os embargos de declaração de fls. 714/715, porque eles não são de integração, mas sim têm
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caráter infringentes. 2. A decisão questionada (fls. 706/709) não contém omissão, obscuridade ou contradição intrínseca, tanto
assim que os embargos são condutores de inconformismo quanto à decisão nela lançada. 2.1. Os extratos bancários juntados
a fls. 82, 90, 98, 106 e 114 são suficientes para exame e equacionamento da pretensão, até porque o banco também mantém
controle dos saldos das contas, não podendo alegar impossibilidade de conferência, e somente a perícia poderá comprovar a
afirmação de que os cálculos apresentados pelos exequentes foram elaborados com base em saldo incorreto da conta bancária.
2.2. A forma de incidência dos juros remuneratórios foi equacionada na decisão embargada, com base no v. Acórdão referido
na certidão copiada a fls. 73/75, ficando o juízo adstrito ao seu fiel cumprimento, e a questão não guarda qualquer relação
com a liquidação extrajudicial da instituição financeira que detinha a conta. 2.3. Conforme já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça, “não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (REsp. nº 15.774-0 - SP EDecl., 1ª Turma,
Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.1193, p. 24.895, 2ª Col., em.). 3. O
conteúdo da decisão se revela suficiente para dirimir a controvérsia, cabendo na hipótese referência ao seguinte precedente
jurisprudencial: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207, 104/340, 111/414). 4. Reputo os embargos manifestamente protelatórios e, com
fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC, condeno o banco embargante a pagar multa de valor equivalente a 1% (um
por cento) do valor atualizado da causa, a ser recolhida ao Estado (Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça). Os embargos
aqui examinados não foram manejados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, estando evidente o
nítido propósito de alargar o prazo para cumprimento da obrigação, o que configura abuso. 5. Verifica-se pelas peças de fls.
717/741 que os exequentes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão de fls. 706/709. Anote-se. 6. Mantenho nesta
instância a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, porque as razões manifestadas não abalaram o convencimento do
juízo. 7. Delibero, excepcionalmente, determinar que se aguarde julgamento do agravo de instrumento interposto contra referida
decisão. Anote-se. 8. É certo que referido recurso não tem, ordinariamente, efeito suspensivo, mas no caso específico dos
autos mostra-se conveniente para evitar risco de decisões conflitantes. 9. Registra-se, finalmente, que o Juiz, como presidente
do processo, deve tomar medidas tendentes a assegurar a adequada e rápida prestação jurisdicional (art. 125, II, do CPC),
dentre as quais se inclui a suspensão do processo, quando houver possibilidade de decisões conflitantes, o que pode implicar
em risco de atraso maior. Int. - ADV: DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP), LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL
(OAB 136623/SP), FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA DE GODOI (OAB 119384/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB
291479/SP), LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/SP)
Processo 1011327-12.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Tarcisio dos Santos Oliveira
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 1. Por ocasião de outro ajuizamento deverá a i. procuradora observar o disposto
no art. 9º, IV, alínea c, da Resolução nº 551/2011, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que a correta
formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá nomear os documentos de acordo
com a listagem disponibilizada no sistema informatizado. 2. Ciência ao autor dos termos do ofício de fls. 68 e da contestação,
observando-se que é desnecessária manifestação sobre a resposta nesta fase, porque não alegada qualquer das matérias
enumeradas no art. 301 do CPC (art. 327, do mesmo Código). 3. O processo exige a realização de perícia médica, e para tanto
nomeio como perito judicial o i. médico Dr. Luiz Antonio Depieri, independentemente de compromisso. 4. Arbitro os honorários
do perito em R$ 735,46 (setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), intimando-se o Instituto requerido para
depósito em cinco dias, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/1993. 5. Depois de feito o depósito, intime-se o perito para
indicar dia, hora e local para que ao autor seja examinado. 6. Depois que o perito agendar a perícia, expeça-se mandado para
intimação do autor para comparecer ao exame. 7 Compete às partes, no prazo de cinco dias, caso queiram, promoverem a
indicação de assistentes técnicos, observando que já formularam quesitos (fls. 8 e 61/63), vindo depois os autos conclusos para
os fins previstos no art. 426 do CPC. A parte que promover a indicação de assistente técnico deverá dar-lhe ciência dos atos
em que deva participar. Int. - ADV: NIELFEN JESSER HONORATO E SILVA (OAB 250511/SP), VALERIA DE FATIMA IZAR D DA
COSTA
Processo 1011415-84.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira
SA Crédito, Financiamento e Investimento - PAULO FERNANDES DA SILVA - Defiro o pedido de fls. 55. Adite-se o mandado
para cumprimento na forma requerida. Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI
PARISE (OAB 155574/SP)
Processo 1011435-41.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Elenice Dantas de
Oliveira - Banco Santander Brasil SA - Diante do desinteresse externado pelas partes (fls. 96 e 97), tanto no que tange a eventual
dilação probatória, quanto a tentativa conciliatória, determino que, após consertados os autos, tornem conclusos para sentença.
Int. - ADV: MÔNICA MAIA DO PRADO (OAB 186279/SP), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA (OAB 182253/SP), HENRIQUE JOSÉ
PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN)
Processo 1011647-96.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Josefa Ferreira de Souza Padilha Banco Mercantil do Brasil S.A - Fls. 113 - Anote-se. Aguarde-se a utilização das guias retiradas a fls. 110 e 115. Depois, expeçase guia de levantamento do saldo em relação ao depósito judicial de fls. 75, em favor da autora, observando-se a decisão
proferida (fls. 106). Int. - ADV: RODNEY DA SANÇÃO LOPES (OAB 263512/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB
35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)
Processo 1011715-12.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco J Safra
S/A - Raphael Eiras Broccolo - Defiro o pedido de fls. 50/51. Adite-se o mandado para cumprimento na forma requerida. Int. ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)
Processo 1011954-50.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Cheque - LUCAS LOPES BRANDI - INDÚSTRIA ÓPTICA
ANGERMAM VISION LTDA. EPP - Ciência às partes acerca do ofício de fls. 62. Depois, arquivem-se os autos com as cautelas e
comunicações de praxe. Int. - ADV: ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA (OAB 256087/SP), FERNANDO BARBIERI BRANDI (OAB
184352/SP)
Processo 1012746-67.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão - Liminar - Joana Ercilia Aguiar - Melina Rebollo Jeronimo - Alessandro Paulo da Silva Gimenes - - Os Baroes do Cafe Comercio Ltda - Me - Manifeste-se a autora acerca da certidão de
fls. 69 e documento de fls. 70. Int. - ADV: DINO COSTA CURTA (OAB 16627/PR), STEFANI TIEMI PIRES NOZIMOTO (OAB
66628PR)
Processo 1012815-02.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - Pedro Miguel da Silva - Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1. Afasto a tese preliminar de inépcia da inicial, porque o laudo do IML - Instituto Médico
Legal - não constitui documento essencial para reclamação de indenização derivada de seguro, uma vez que o fato danoso e
a incapacidade afirmada podem ser provados por outros meios. A petição inicial está bem instruída, não havendo óbice para o
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conhecimento do mérito da pretensão. 2. Em assim sendo, não vislumbrando qualquer irregularidade na inicial, bem como na
relação processual estabelecida e na tramitação da ação, dou o feito por saneado. 3. No mérito, divergem as partes acerca da
indenização securitária, fundada em seguro obrigatório (Dpvat) e, para tanto, o processo exige a realização de perícia médica,
que será oportunamente requisitada ao IMESC Núcleo de Descentralização Medicina Legal de Presidente Prudente 5ª RAJ. 4.
Compete às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, vindo depois os
autos conclusos para os fins previstos no art. 426 do CPC. 5. A parte que promover a indicação de assistente técnico deverá
dar-lhe ciência dos atos em que deva participar. 6. Intimem-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/
SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)
Processo 1012926-83.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - José Gregório Filho - Serviço Social do
Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) - Manifeste-se o autor acerca da contestação.
Promova a serventia o cadastro do i. Advogado da requerida no sistema. Concedo à requerida o prazo de vinte dias para
regularização da representação processual. Int. - ADV: JOSELITO FERREIRA DA SILVA (OAB 124937/SP), ITAMAR JOSE
PEREIRA (OAB 133174/SP), RAFAELLA DA SILVA PÁDUA (OAB 359573/SP)
Processo 1013181-41.2015.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Célio
José Machado - Josemelrem da Silva Santos - - Arnaldo Caitano de Souza - Certifico e dou fé haver deixado, por ora, de expedir
o mandado de imissão na posse, aguardando depósito de numerário para diligência do oficial de justiça (R$ 63,75) - ADV:
ADRIANO CELIO ALVES MACHADO (OAB 105859/SP)
Processo 1013252-77.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - WALDEMAR CORTEZ JUNIOR
- PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA TRATATORES LTDA. - - NILSON JOSÉ CASTELA - Defiro o pedido de fls.
61/62 e concedo ao credor os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Promova a serventia o encaminhamento da carta
precatória para cumprimento. Intime-se. - ADV: SILVIA ALENCAR GALLEGO (OAB 283140/SP), LUIZ FERNANDO DA COSTA
DEPIERI (OAB 161645/SP)
Processo 1013539-06.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco
Volkswagen SA - Eliana Basso Manea Me - HOMOLOGO, para que produza os efeitos legais, o acordo manifestado pelas
partes a fls. 46/47, e DECRETO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até notícia de seu efetivo cumprimento (art. 265, II, do C.P.C.).
Indefiro a expedição de ofício à Serasa, porque tal providência compete exclusivamente às partes, cumprindo destacar que de
acordo com o Comunicado CG nº 131/2015, publicado no DJE de 04.02.2015, o convênio envolvendo a inclusão automática de
apontamentos decorrentes de execuções, não foi renovado entre o Tribunal de Justiça e a Serasa. Está prejudicado o pedido de
expedição de ofício à autoridade de trânsito, uma vez que não foi determinada a restrição judicial do veículo nestes autos. Como
o pagamento estava previsto para 1012.2015, informe a autora se o acordo com cumprido. P.R.I. - ADV: MARCELO TESHEINER
CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)
Processo 1013584-10.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil SA - A
R Kirihara Fertilizantes Me - - Sergio Akio Kirihara - - Aparecida Peres Kirihara - - Adriano Rodrigo Kirihara - - Juliana Yonaha
Zocante - - Andre Renato Kirihara - - Samira Marques Kihara - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no
prazo legal. - ADV: GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)
Processo 1013861-60.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - SPAÇO FASHION
MODAS LTDA. - ME - Marcia Regina Rodrigues - Certifico e dou fé que em cumprimento a r decisão de fls. 110, haver expedido
guia de levantamento n.927/15 em favor da autora, à disposição. - ADV: CATARINA MARIANO ROSA (OAB 332139/SP), JOSUÉ
CARDOSO DOS SANTOS (OAB 304387/SP)
Processo 1014073-47.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Jose Bento Campanharo - - Durvalina Girotto
Campanharo - Ismael Lourenço - - Luis Carlos - - Roberto Cervellini - Manifestem-se os autores acerca da devolução da carta
de citação com informação do correio de que o requerido Luis Carlos não foi procurado. Observo que os requeridos Ismael
Lourenço e Roberto Cervellini já apresentaram contestação e sobre elas os autores se manifestarão no momento processual
oportuno. Intime-se. - ADV: FLÁVIA GIANCURSI FORMÁGIO TELLES (OAB 325388/SP), CHRISTIANE MARCELA ZANELATO
ROMERO (OAB 233873/SP), GABRIEL GUAZZI CATANA (OAB 301630/SP)
Processo 1014234-57.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - Bruno Henzo Silva Sanches - Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1. Concentro os quesitos das partes nos seguintes quesitos judiciais, suficientes para
o julgamento da causa: 1º. O autor tem sequelas de lesões sofridas em acidente de veículo? Em caso positivo, quais? 2º.
Tais sequelas são incapacitantes? 3º Em caso positivo a incapacidade: a. É permanente ou temporária? b. É total ou parcial?
c. Em caso de incapacidade parcial, ela é completa (afetando inteiramente determinado membro ou função) ou incompleta
(produzindo apenas redução de função); d. Em caso de incapacidade parcial completa qual o grau da incapacidade observada
a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, a ser juntada adiante pela serventia. e. Em caso de incapacidade parcial incompleta qual o
percentual da perda anatômica ou funcional, observados os parâmetros previstos no art. 3º, § 1º, inciso II, da mesma lei, ou
seja: 75% para as perdas de repercussão intensa; 50% para as perdas de medias de media repercussão; 25% para as perdas
de leve repercussão; 10% para os casos de sequelas residuais. 4º. Qualquer outro esclarecimento relevante para o julgamento
da causa. 2. Oficie-se ao IMESC de Presidente Prudente solicitando o agendamento de data para exame do autor, devendo
encaminhar por ofício, via correio eletrônico, as seguintes peças do processo: 01/20, 28/41, 69/71, 77/78, bem como do teor
deste despacho, informando ainda que o autor é beneficiário da gratuidade judiciária, e constando do teor do ofício como
assunto “Descentralização de Medicina Legal de Presidente Prudente - 5º RAJ. 3. O laudo deverá ser entregue em quinze dias
contados da data do exame médico. Intime-se. - ADV: GUSTAVO LUCA ABATE (OAB 70083PR), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB
67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)
Processo 1014548-37.2014.8.26.0482 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Golden Five Comercial de Óculos
Ltda. - EPP - Prudenshopping S.A. - Alberico Peretti Pascoalini - Ciência às partes acerca da data de início dos trabalhos
periciais (fls. 608). Laudo em quinze dias contados da data de início dos trabalhos periciais. Int. - ADV: TÂNIA MARIA BACHEGA
DE SOUZA (OAB 190796/SP), TATHIANA NIKOLAEVNA MARANGONI KUMOV SILVA (OAB 255837/SP), ANELISE PASSOS
ALVES (OAB 188328/SP), ANTONIO ALVES SOBRINHO (OAB 79995/SP)
Processo 1014649-40.2015.8.26.0482 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Miriam Cristina Dantas da
Silva - Fls. 35 - Defiro o pedido e determino à parte autora que, no prazo de dez dias, regularize o polo ativo, o qual deverá ser
integralizado pelos menores Gabriel Dantas da Silva, Bruno Dantas da Silva e Beatriz Dantas da Silva, bem como traga aos
autos comprovação documental do valor da mensalidade escolar e do plano de sáude e orçamento atinente ao vestuário a ser
adquirido. Intime-se. - ADV: FERNANDA AVELLANEDA BORTOLUZZI (OAB 290585/SP)
Processo 1014944-14.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - RENATA DE OLIVEIRA
ROCHA - Banco do Brasil SA - Nos termos do art. 331 do CPC, com a redação dada pela Lei 8.952, de 13/12/94, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2016, às 15:00 horas. Compete aos i. patronos das partes, que
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serão intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento delas ou de procuradores habilitados a transigir. Int. - ADV:
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), TALITA FERNANDEZ
(OAB 265052/SP)
Processo 1015053-91.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Karina Borges Fernandes Magazine Luiza S/A - - Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. 1. Recebo a petição de fls.
42/52 como aditamento da petição inicial e concedo à requerente os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. 2. Determino
à serventia que tome as providências que forem necessárias para tornar sem efeito a petição de fls. 73/83 e documentos de fls.
84/106, porque já protocolada outra anteriormente, devendo permanecer nos autos a que foi protocolada em primeiro lugar. 3.
A ação tem por objeto relação de consumo disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que será observada
especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 4. A pretensão de urgência da autora não se resolve pela
via da antecipação dos efeitos da tutela, posto que não se acham reunidos todos os requisitos exigidos pelo art. 273 do Código
de Processo Civil. 5. Não obstante, nos termos do art. 798, do Código de Processo Civil, pode o juiz determinar as medidas
provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao
direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 6. Tem-se ainda que se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer
providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em
caráter incidental do processo ajuizado (§ 7º do art. 273 do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei 10.444/2002). 7. No
caso dos autos, há sintoma de bom direito (ante a alegação de inexigibilidade da dívida) e risco de lesão (porque a inclusão
do nome da autora nos cadastros de devedores inadimplentes poderá implicar na restrição ao crédito). 8. Em face disso,
delibero determinar a expedição de ofício à Serasa e ao SPC para o fim de excluir o nome da autora do cadastro de devedores
inadimplentes, em relação ao débito objeto desta demanda, única inclusão que a autora comprovou nos autos. Se o nome dela
constar em outros cadastros deverá fazer a prova e indicar o endereço para exclusão, uma vez que o documento de fls. 27/28
é apenas notificação. 9. Cite(m)-se e intime(m)-se, pelo correio, para os termos da ação, instruindo-se a carta com cópia da
petição inicial, ficando o(a) demandado(a) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, contados da data
da juntada do aviso de recebimento aos autos, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos afirmados na petição
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 10. Cópia da presente decisão servirá como carta de citação e o
recibo que a acompanhar valerá como comprovante de que a citação se efetivou. Int. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO
(OAB 189372/SP)
Processo 1015377-81.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Viviane de Araújo - Diego
Buzetti Macarini - Fls. 22 - Tornem os autos a parte autora para correto atendimento da deliberação judicial exarada (fls. 11),
para que traga a última Declaração de Rendas e Bens da pessoa física Viviane de Araújo, no prazo de dez dias, sob pena de
indeferimento da gratuidade judiciária. Int. - ADV: MARCIO ADRIANO CARAVINA (OAB 158949/SP)
Processo 1015556-15.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Gilberto Aparecido Pinheiro - Lucimauro
Viana - Manifeste-se o autor acerca da contestação e documentos que a acompanham. Defiro ao requerido os benefícios
da gratuidade judiciária. Anote-se. Promova o escrevente do feito o cadastramento do i. advogado do requerido no sistema
informatizado para que conste das futuras intimações pelo DJE. Intime-se. - ADV: THAISE PEPECE TORRES (OAB 366649/SP),
WESLEY CARDOSO COTINI (OAB 210991/SP), FLÁVIA GIANCURSI FORMÁGIO TELLES (OAB 325388/SP)
Processo 1015916-81.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ANTÔNIO CÉSAR CALARGE - LAÉRCIO
JOSÉ DA SILVA - - Pedro Coissi - Manifestem-se as partes acerca do auto de constatação de fls. 148. Int. - ADV: DANILO
TOCHIKAZU MENOSSI SAKAMOTO (OAB 262033/SP), WILLIAN LIMA GUEDES (OAB 294664/SP), HELIO MARTINEZ (OAB
78123/SP), GABRIEL DE CASTRO GUEDES (OAB 331359/SP), CELIO PAULINO PORTO (OAB 313763/SP)
Processo 1015963-21.2015.8.26.0482 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Maria Gilmaiza dos Santos - Gerino
Vieira dos Santos - - Cleidineide da Silva - Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de medida liminar, mas a
questão exige justificação prévia, em face do que designo audiência para o dia 17 de fevereiro de 2016, às 16:00 horas. CITEMSE os requeridos, com a advertência de que o prazo para contestar a ação é de 15 (quinze) dias, que será contado da intimação
do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Tratando-se de
audiência preliminar de justificação de posse, compete às partes promover o comparecimento de suas próprias testemunhas,
limitadas a três. Int. - ADV: MARIA CRISTINA DE AZEVEDO (OAB 81918/SP)
Processo 1015990-38.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ESPOLIO DE INES
CONTINI - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Em atenção ao contraditório (art. 398 do CPC), dê-se vista a parte autora
acerca do teor da petição apresentada pela requerida (fls. 251/253), facultada a manifestação no prazo de cinco dias. Int. - ADV:
MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), LUCAS
LINARES DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 252148/SP), FLÁVIO ALBERTO CEZÁRIO (OAB 29523/SP)
Processo 1016124-31.2015.8.26.0482 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - Master Western Brasil Comércio
Importacão e Exportação - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da Região Centro Oeste Paulista Sicredi - 1. Recebo a petição de fls. 48/49 como aditamento da inicial. Anote-se. 2. Certifique a zelosa Serventia a respeito da
tempestividade dos presentes embargos à execução. 2. Após, voltem conclusos. 3. Int. - ADV: NELSON SENNES DIAS (OAB
108304/SP), ROBERTO CARLOS LOPES (OAB 159272/SP)
Processo 1016177-12.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Condominio Residencial Mares do Sul Edificio Timor - Claudio Luiz Assumpção de Freitas - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.
- ADV: ALESSANDRA MORENO DE PAULA FIDELIS (OAB 138274/SP)
Processo 1016277-64.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Jucimara Pereira Andrade ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 1. A autora reside na cidade de Tarabai, comarca de Pirapozinho (fls. 1), de
forma que, em se tratando de ação acidentária, tem ela a prerrogativa de promovê-la no foro de seu domicílio ou no foro
onde o INSS tem sua sede, não podendo escolher aleatoriamente comarca onde o INSS mantém apenas agência, o que
não implica em fixação de domicílio. 2. A declinação da competência, neste caso, pode ser declarada de ofício tendo em
vista a natureza da causa e a incompetência absoluta deste juízo, sem contar que nada justifica impor à autora tenha que se
deslocar para outra comarca para demandar contra o INSS, devendo ser preservada a jurisdição do juiz natural. 3. Convém
destacar que não se trata de competência relativa que admite prorrogação e não pode ser declarada de ofício. Na hipótese,
como já afirmado, a incompetência deste juízo é absoluta porque permitir que a parte escolha o juízo para demandar implica
em violação do princípio do juiz natural, com abertura de enorme fenda na segurança das relações jurídicas e sociais, com
o que o Poder Judiciário não pode pactuar. Oportuno destacar que este juízo sequer tem como aferir se há prevenção a ser
observada, porque o sistema informatizado de aferição da regularidade das proposituras abrange apenas as ações propostas
na Comarca. 4. Nem mesmo o consumidor pode escolher livremente o foro para demandar, podendo apenas optar entre o foro
de seu domicilio e o do domicilio do réu, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo pacificado a questão através da Súmula
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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77: A ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do
domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência de ofício em qualquer dos casos.
No mesmo sentido o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: A facilitação da defesa dos direitos do consumidor
em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, que o consumidor
escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. Correta,
portanto, a decisão declinatória de foro. Recurso especial a que se nega provimento. (Resp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009). Em caso análogo ao tratado nos autos, cuja ação
foi indevidamente proposta em Presidente Prudente e distribuída para esta vara, que declinou da competência, o Tribunal de
Justiça de São Paulo assim decidiu: ... A impossibilidade de declinar, de ofício, da competência relativa, cinge-se às hipóteses
em que o foro eleito pela parte está entre as alternativas em tese admitidas por lei para o ajuizamento da demanda, não se
aplicando, evidentemente, à situação dos autos, em que a escolha se deu de forma aleatória, em desacordo com as próprias
normas que disciplinam a competência territorial e estabelecem as opções à disposição da parte. O desatendimento das normas
legais para a definição da competência não se confunde com o exercício de uma das possibilidades previstas em lei, e, na
medida em que afronta as normas processuais, admite correção de ofício, independentemente de provocação. O ajuizamento
da demanda na Comarca de Presidente Prudente fere o princípio do juiz natural, configurando verdadeira escolha do foro e
abuso de direito da parte. (Agravo de Instrumento nº 2122832-79.2015.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que foi relator o desembargador Dr. Luis Fernando Nishi 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP). 5. Pelo exposto, determino
a remessa dos autos à comarca de Pirapozinho/SP, competente para conhecer e julgar a presente ação acidentária, com
nossas honrosas homenagens, procedendo-se as anotações e comunicações pertinentes. Caso seja outro o entendimento do i.
magistrado destinatário e resolva por bem suscitar o conflito de competência, roga-se que cópia deste despacho acompanhe a
arguição. Int. - ADV: GUILHERME BARROS MARTINS DE SOUZA (OAB 358070/SP)
Processo 1016302-77.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Quitação - Carlos Egídio de Souza - Banco Santander
(Brasil) S/A - Tornem a parte autora para que, no prazo de cinco dias, cumpra adequadamente a deliberação proferida (fls. 24),
uma vez que o documento trazido (fls. 28) não informa em qual órgão de restrição ao crédito seu nome está inscrito, sob pena
de indeferimento da inicial (art. 284, parágrafo único do CPC). Intime-se. - ADV: ANTONIO SERGIO NÉSPOLI (OAB 161743/
SP)
Processo 1016417-98.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Antonio Chagas - Instituto
Nacional de Seguridade Social (inss) - Vistos. 1. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. 2. A pretensão de urgência
do autor não se resolve pela via da antecipação dos efeitos da tutela, posto que não se acham reunidos todos os requisitos
exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil, especialmente levando em conta que o equacionamento da lide poderá exigir
realização de perícia médica. 3. Não obstante, nos termos do art. 798, do Código de Processo Civil, pode o juiz determinar as
medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause
ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 4. Tem-se ainda que se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer
providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em
caráter incidental do processo ajuizado (§ 7º do art. 273 do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei 10.444/2002). 5. No
caso dos autos, há sintoma de bom direito (ante os termos do atestado médico de fls. 45) e risco de lesão (porque o indeferimento
do benefício pode privar o autor de sua fonte de sustento; fls. 70). 6. Em face disso, delibero determinar ao requerido que
restabeleça o benefício de auxílio-doença concedido ao autor, ficando vedada sua cessação sem prévia deliberação judicial.
7. Cite-se e intimem-se, do inteiro teor da cópia da petição inicial que segue em anexo, para caso queira conteste a presente
ação com observância do artigo 188 do Código de Processo Civil, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cópia da presente decisão servirá como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)
Processo 1016599-84.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Maria Cavalcante de Castro
- Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. 2. A pretensão de
urgência da autora não se resolve pela via da antecipação dos efeitos da tutela, posto que não se acham reunidos todos os
requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil, especialmente levando em conta que o equacionamento da lide
poderá exigir realização de perícia médica. 3. Não obstante, nos termos do art. 798, do Código de Processo Civil, pode o juiz
determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento
da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 4. Tem-se ainda que se o autor, a título de antecipação
de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir
a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado (§ 7º do art. 273 do Código de Processo Civil, acrescido pela
Lei 10.444/2002). 5. No caso dos autos, há sintoma de bom direito (ante os termos do atestado médico de fls. 23) e risco de
lesão (porque o indeferimento do benefício pode privar a autora de sua fonte de sustento; fls. 21). 6. Em face disso, delibero
determinar ao requerido que restabeleça o benefício de auxílio-doença concedido à autora, ficando vedada sua cessação sem
prévia deliberação judicial. 7. Cite-se e intimem-se, do inteiro teor da cópia da petição inicial que segue em anexo, para caso
queira conteste a presente ação com observância do artigo 188 do Código de Processo Civil, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cópia da presente
decisão servirá como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: LEONARDO SEABRA CARDOSO (OAB
196053/SP)
Processo 1016681-18.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - Marcelo do Nascimento Peres Luciano Fernandes Salomão - - Silvia Helena Fernandes Salomão - 1. Objetivando a celeridade processual e preservação da
natureza, e considerando que o importante é a qualidade e não a quantidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo apóia e este
juízo aderiu ao Programa Justiça-10, sobre o qual as partes poderão obter informações através do seguinte link: http://www.
tjsp.jus.br/Institucional/Peticao10Sentenca10/Default.aspx ). 2. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. 3. Não estão
presentes os requisitos do art. 273 do CPC para antecipação da tutela, ao menos nesta fase do processo, porque controvertida a
questão afirmada na petição inicial (que inclusive poderá exigir instrução probatória), não se estando diante de direito que possa
ser liminarmente reconhecido. Ademais, não há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como exige o inciso
I do art. 273 do CPC. 4. Tendo em vista que o autor não cumpriu integralmente o disposto no art. 276 do Código de Processo
Civil, delibero determinar que a ação se processe pelo rito ordinário, o que não induz nulidade porque amplia o contraditório
em favor dos réus. Desta forma, sem antecipação de tutela, cite(m)-se e intime(m)-se, pelo correio, para os termos da ação,
instruindo-se a carta com cópia da petição inicial, ficando o(a) demandado(a) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a defesa, contados da data da juntada do aviso de recebimento aos autos, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 5. Cópia da presente
decisão servirá como carta de citação e o recibo que a acompanhar valerá como comprovante de que a citação se efetivou. Int.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- ADV: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)
Processo 1016765-53.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Marines Vieira Costa
- CIDNEY ALVES BARROSO - - Joao Paulo dos Santos Barrozo - Defiro o pedido de fls. 79/80. Expeça-se carta precatória
na forma requerida. A carta precatória deverá ser disponibilizada à parte interessada para impressão e instrução com os
documentos obrigatórios (art. 202, do CPC), devendo comprovar a distribuição em dez dias. Intime-se. - ADV: LUCAS DIEGO
LAURSEN TUPONI (OAB 339456/SP)
Processo 1016841-43.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Mayara Medina Valentim - Instituto Educacional
do Estado de São Paulo - IESP Uniesp - 1. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. 2. A ação tem por objeto relação
de consumo disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que será observada especialmente a inversão do
ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 3. A pretensão de urgência não se resolve pela via da antecipação dos efeitos da tutela,
posto que não se acham reunidos todos os requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de Processo Civil. 4. Não obstante,
nos termos do art. 798, do Código de Processo Civil, pode o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas,
quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil
reparação. 5. Tem-se ainda que se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá
o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado (§ 7º
do art. 273 do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei 10.444/2002). 6. No caso dos autos, há sintoma de bom direito (ante
a alegação de que está impedida de realizar as provas repositivas em virtude de pendência financeira controvertida) e risco de
lesão (porque a ausência nas atividades escolares poderá comprometer o período escolar da autora). 7. Em face disso, delibero
determinar à requerida que submeta a autora às provas repositivas ou trabalhos acadêmicos do ano letivo, até o deslinde da
questão. 8. Cite(m)-se e intime(m)-se, pelo correio, para os termos da ação, instruindo-se a carta com cópia da petição inicial,
ficando o(a) demandado(a) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, contados da data da juntada
do aviso de recebimento aos autos, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, nos
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 9. Cópia da presente decisão servirá como carta de citação e o recibo que a
acompanhar valerá como comprovante de que a citação se efetivou. Int. - ADV: FÁBIO ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS
(OAB 161446/SP)
Processo 1016847-50.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Lucia Lieco Nakano Sassaki - Acauã Administradora de Consórcio S/C Ltda - 1. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. 2. Antes de deliberar sobre o
pedido de fls. 11 “a” (citação por edital), determino a serventia que tente a localização do endereço da requerida através dos
sistemas infojud e bacenjud. Int. - ADV: FABIO DIAS DA SILVA (OAB 345426/SP)
Processo 1016867-41.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - Maycon Roberto Marchioli Marques - Me - 1. Determino a correção do valor da causa que tem que representar o conteúdo
econômico da pretensão, e envolve questão de ordem pública, pois serve para definir o procedimento, bem como para nortear
o recolhimento das custas. Pode o Juiz, de ofício, determinar sua correção, quando se apresente irregular (RT 498/194 e
RF 226/233). No caso dos autos, a ação tem por objeto a busca e apreensão de veículo, fundada em contrato de alienação
fiduciária, sob alegação de que o requerido está inadimplente e que o valor total do débito é de R$ 35.331,59 (fls. 48). Proceda
a serventia as anotações necessárias no sistema informatizado para constar que o valor correto da causa é R$ 35.331,59. 2.
Concedo o prazo de dez dias para recolhimento da diferença das custas (R$ 195,34; art. 284 e parágrafo único, do CPC). Int. ADV: SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB 264825/SP)
Processo 1016882-10.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Prudenco Companhia
Prudentina de Desenvolvimento - Medral Engenharia Ltda - 1. Tendo em vista que a autora não cumpriu integralmente o disposto
no art. 276 do Código de Processo Civil, delibero determinar que a ação se processe pelo rito ordinário, o que não induz
nulidade porque amplia o contraditório em favor da ré. Desta forma, cite(m)-se, pelo correio, para os termos da ação, instruindose a carta com cópia da petição inicial, ficando o(a) demandado(a) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
a defesa, contados da data da juntada do aviso de recebimento aos autos, sob pena de serem presumidos como verdadeiros
os fatos afirmados na petição inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 2. Cópia da presente decisão
servirá como carta de citação e o recibo que a acompanhar valerá como comprovante de que a citação se efetivou. Int. - ADV:
ROGÉRIO ALVES VIANA (OAB 196113/SP)
Processo 1016895-09.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Herconias Lutero Lourenço
- Paulino Mamoru Funada - - Elisa Mariko Oshima Funada - 1. Objetivando a celeridade processual e preservação da natureza,
e considerando que o importante é a qualidade e não a quantidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo apóia e este juízo
aderiu ao Programa Justiça-10, sobre o qual as partes poderão obter informações através do seguinte link: http://www.tjsp.jus.
br/Institucional/Peticao10Sentenca10/Default.aspx ). 2. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. 3. Cite(m)-se , pelo
correio, para os termos da ação, instruindo-se a carta com cópia da petição inicial, ficando o(a) demandado(a) advertido(a) do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, contados da data da juntada do aviso de recebimento aos autos, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo
Civil. 4. Cópia da presente decisão servirá como carta de citação e o recibo que a acompanhar valerá como comprovante de que
a citação se efetivou. Int. - ADV: CELSO FREITAS LOPES SÁ (OAB 331275/SP)
Processo 1016918-52.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA Crédito, Financiamento e Investimento - Agnaldo Luis de Souza - 1. Presentes os requisitos legais, e comprovada a mora, defiro
liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, que será depositado com o representante legal da autora.
2. Depois de cumprida a medida, e pelo mesmo mandado, proceda-se a citação, para pagamento da integralidade da dívida, no
prazo de cinco (5) dias contados do cumprimento da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação dada pela Lei
nº 10.931/04), bem como apresentação de defesa, no prazo de quinze (15) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de
presunção de verdade dos fatos alegados pela autora, tudo conforme cópia anexa, nos termos do artigo 285 do CPC. 3. Verba
honorária de 10% sobre o crédito atualizado, para a hipótese de opção pela purgação da mora, que deverá abranger as custas
e despesas do processo. 4. Após o recolhimento da taxa devida, promova a serventia a restrição administrativa do veículo pelo
sistema Renajud. Cópia da presente decisão servirá como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV:
PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)
Processo 1016947-05.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Germano Pinto - Tatiana Pilla - 1.
CITE-SE, por mandado, para pagamento no prazo de três (3) dias (contados da data da citação), podendo apresentar embargos
no prazo de quinze (15) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos (art. 738, do CPC). 2. Caso o débito não
seja pago no prazo legal, o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá a imediata penhora em tantos
bens quantos bastem para garantia do débito, bem como à avaliação, lavrando-se o respectivo auto procedendo as intimações
pertinentes. 3. Honorários de 20% (vinte por cento) sobre a dívida atualizada, que serão reduzidos pela metade no caso de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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integral pagamento da dívida no prazo de três dias (art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 4. Havendo
pagamento ou devolvido o mandado com certidão negativa do Oficial de Justiça, o Escrivão Judicial providenciará intimação
para manifestação. 5. Cópia da presente decisão servirá como mandado. Cumpra-se. Int. - ADV: SILVIO SATYRO PELOSI (OAB
151097/SP)
Processo 1016957-83.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - FARMA REIS LTDA - EPP Telefônica Brasil SA - Vistos. Diante do teor da manifestação externada pelas partes (fls. 260/261 e 264), abdicando da dilação
probatória, declaro preclusão a produção de provas, bem como, em razão da ausência de consenso, inviável qualquer tentativa
conciliatória. Após decorrido o prazo de eventual recurso contra a presente decisão, tornem conclusos para sentença. Intimemse. Presidente Prudente, 16 de dezembro de 2015. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO Juíza de Direito Auxiliar - ADV: PAULO
EVARISTO JESUS (OAB 267250/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), ADALBERTO LUIS VERGO (OAB
113261/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 1016979-10.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Oscar Cavalheri - - Edgar Ferreira De
lima - Rosa Maria da Silva - 1. A propositura exige regularização devendo os autores: 1.1. Esclarecer a inclusão de Edgar
Ferreira da Silva no polo ativo, uma vez que o veículo objeto da demanda está em nome de Oscar Cavalheri (fls. 20). 1.2.
Esclarecer concretamente quais as rendas mensais e quais os bens de que são titulares, promovendo a juntada de cópia da
última declaração de renda e bens apresentada à Receita Federal, se for o caso, para decidir sobre o pedido de gratuidade
judiciária. 2. Concedo o prazo de dez dias para regularização (art. 284 e parágrafo único, do CPC). Int. - ADV: RINALDO
CALIXTO SANTOS (OAB 265875/SP)
Processo 1016994-13.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - AUREO
CARVALHO LANZA - BANCO DO BRASIL S/A - Fls. 113/182 - Manifeste-se o Banco impugnante em réplica, no prazo de dez
dias. Int. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), KATIA SILVEIRA BENEVIDES DE AVELINO
(OAB 229485/SP), ANDRÉ LUIZ DE MACEDO (OAB 202578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 1016996-46.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco
SA - Ademar Leão Lemes Rocha Calabria - 1. A propositura exige regularização, devendo o banco autor esclarecer a divergência
entre o valor declarado para purgação da mora (R$ 43.814,61; fls. 3) e a planilha de fls. 56/57 (16.697,91), promovendo a
regularização do valor da causa, bem como do recolhimento das custas iniciais, se for o caso. 2. Concedo o prazo de dez
dias para regularização, sob pena de indeferimento (art. 284 e parágrafo único, do CPC). Intime-se. - ADV: MARCIO JOSE
CRUVINEL (OAB 320035/SP)
Processo 1017281-73.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Pedreira Siqueira LTDA - ITAMAR
GALVÃO FRANCISCO & CIA LTDA - EPP - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV:
VICTOR SANCHES GURGEL (OAB 338813/SP), RICARDO PERINI FERREIRA (OAB 121362/SP)
Processo 4000639-08.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - TANIA COELHO RAMOS - ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA - ELIAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR - Oficie-se à Santa Casa de Misericórdia local solicitando
cópia do laudo do exame de ultrassonografia referido nos documentos de fls. 58/60 a que foi submetido a autora. O ofício, que
será disponibilizado ao advogado dos autores para impressão a partir do sistema informatizado, encaminhamento e diligências
para atendimento, será instruído com cópia das peças de fls. 58/60 e nele constará prazo de 10 dias para atendimento. Int.
- ADV: CESAR FERNANDO FERREIRA MARTINS MACARINI (OAB 266585/SP), ESTEFANIA DOS SANTOS JORGE (OAB
338608/SP), JEOVA RIBEIRO PEREIRA (OAB 258164/SP)
Processo 4001313-83.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Renata Clemente Mingereanov - Andre Luis
Balbo Pavezzi - Osvaldo de Galles Junior - Expeça-se guia de levantamento da quantia depositada a fls. 275 em favor do credor,
intimando-o para que venha receber e manifestar se o crédito foi integralmente satisfeito. Se nada for informado, o crédito será
considerado satisfeito e o processo será julgado extinto. Int. - ADV: EMMANUEL DA SILVA (OAB 239015/SP), ARNALDO DOS
ANJOS RAMOS (OAB 254700/SP), ANTONIO ARNALDO ANTUNES RAMOS (OAB 59143/SP)
Processo 4001374-41.2013.8.26.0482 - Monitória - Espécies de Contratos - INSTITUTO METODISTA DE ENSINO
SUPERIORDISTA DE ENSINO SUPERIOR - ITAMAR ALENCAR ARAUJO - Certifico e dou fé que expedi o mandado de
levantamento (guia nº 909/2015 - $ 144,88 - à disposição da credora), em cumprimento ao r. Despacho de fls. 110. - ADV:
PATRICIA ROCHA ALVES DA SILVA (OAB 188144/SP), ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)
Processo 4001981-54.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S.A. - JULIANA
COUTINHO PRESIDENTE PRUDENTE ME - Fabio Ibanhez Bertuchi - Certifico e dou fé haver deixado de cumprir a r. decisão
de fls. 286, uma vez que não houve recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 434-1
- Custos do serviço de impressão do Sistema INFOJUD (R$ 12,20). - ADV: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/
SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), TATIANA ALVES SEGURA PONTES (OAB 208929/SP), DANILO HORA
CARDOSO (OAB 259805/SP)
Processo 4002017-96.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - J.Mahfuz Ltda - MILSON
TORRENTE - Certifico e dou fé haver deixado de atender ao r. despacho de fls. 158, uma vez que não houve recolhimento em
favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 434-1 - Custos do serviço de impressão do Sistema RENAJUD
(R$ 12,20) - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP), DANIELA LUIZARIO DOSUALDO (OAB
163806/SP), ELOISA MAXIMIANO GOTO (OAB 229804/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
Processo 4002051-71.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - LIANE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - Cixta da Silva - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: SILVIO
LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)
Processo 4003503-19.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Usucapião Ordinária - Leda Maria Vieira - Incorporadora
York Ltda. - Oficial do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis de Presidente Prudente - Oswaldo de Galles Junior - Intime-se o
perito para que em dez dias conclua a perícia e entregue o respectivo laudo, ou preste os esclarecimentos que foram pertinentes
Int. - ADV: WAGNER LUIZ FARINI PIRONDI (OAB 105594/SP), MATHEUS OCCULATI DE CASTRO (OAB 221262/SP)
Processo 4004346-81.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Condomínio - MARILZA LEITE BENEGA - - LAISE
PIETRAROIA LEITE - Juliana Rocha Pereira - - Luis Gustavo Campagnolo Martins Rocha - - Luzia Campagnholo Rocha Alberico Peretti Pascoalini - 1. Promova a zelosa Serventia a regularização do processo no sistema informatizado para constar
que os autos se encontram na fase de Cumprimento de Sentença. 2. Manifestem-se os devedores, no prazo de dez dias, a
respeito do pedido de adjudicação do imóvel descrito na inicial (fls. 211/213), sob pena de se reputar o silêncio como anuência
ao pedido. 3. Int. - ADV: JOSÉ ANTONIO MORENO LOPES (OAB 223426/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/
SP), DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/SP), MARIO FRATTINI (OAB 261732/SP), CARLOS ALBERTO
BARROSO DE FREITAS (OAB 290912/SP)
Processo 4005069-03.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Conftur Bauru Viagens e Turismo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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LTDA - ME - STAR TOUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA. - Fábio Ibanhez Bertuchi - Manifestem-se as partes acerca dos
esclarecimentos prestados pelo perito. Int. - ADV: DENIZE MALAMAN TREVISAN LARGUEZA (OAB 191334/SP), CRISLAINE
VEIGA (OAB 15425O/MT), BRUNO OLIVEIRA CASTRO (OAB 9237/MT)
Processo 4005229-28.2013.8.26.0482 - Monitória - Nota Promissória - Filipe Gomes Serra - Neusa Aparecida Pires - Thiago Augusto Pires Vasconcelos - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal. - ADV: ANDRE
SHIGUEAKI TERUYA (OAB 154856/SP), BRUNA VIOTTO BIONDO (OAB 331247/SP)
Processo 4005526-35.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A - ROOSEVELT JESUS DE VASCONCELOS - Manifeste-se a parte sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo
legal. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
Processo 4005788-82.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ELIANA MARIA DUARTE
GREGO - JORGE EDUARDO RODOLFO COSTA - Manifeste-se a autora acerca da contestação. Defiro ao autor os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Promova a serventia o cadastro da i. Defensora Pública no sistema. Int. - ADV:
GIOVANA DEVITO DOS SANTOS (OAB 224559/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP),
LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0001162-88.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.L.C.C. - Ficam as partes intimadas da
decisão de fls. 159/163 tópico final: “...Anoto, de início, que não há realmente se falar em nulidade da citação, porquanto o
requerido apresentou resposta válida e eficaz, na qual discorre de modo eloquente e preciso sobre os fatos narrados na inicial.
E como sabido, o comparecimento da parte requerida ao processo, mormente nas hipóteses em que apresenta defesa de mérito,
afasta eventual vício de sua citação. Exatamente como ocorre nesta particularizado caso. Assim já decidiu, com acerto, o E.
TRF da Terceira Região, “verbis”: “Citação. Ato irregular. Nulidade. Inocorrência. Comparecimento do réu aos autos, alegando,
além da irregularidade, elementos de defesa, demonstrando ciência da matéria tratada no processo. Circunstância que enseja
o suprimento do vício citatório. Inteligência do art. 214, §§ 1º e 2º, do CPC” (RT - 779/399). REJEITO, pois, a preliminar de
nulidade da citação. Porém, como bem salientou o Dr. Promotor de Justiça, é necessário que se nomeie a mãe do requerido
como sua curadora, para que possa representar seu filho na prática dos atos a serem realizados neste Feito, mormente no
que diz respeito à sua participação em audiência ou para cujo cumprimento se exija a participação pessoal do alimentando.
NOMEIO, pois, VANEIDE AMARAL para o exercício desse encargo. Verifico, no mais, que o processo está em ordem, pois as
partes são legítimas e estão bem representadas. Ademais, como se vê, inexistem vícios a serem sanados e a irregularidade
concernente a eventuais atos a serem praticados pessoalmente pelo requerido foi já corrigida, com a nomeação da mãe dele
como sua curadora.No entanto, para que se possa proceder ao julgamento desta demanda com a necessária segurança, mister
se faz a realização de prova oral, que irá, portanto, complementar a prova documental que até aqui se produziu. Estabeleço
que os pontos controvertidos da lide se restringirão em saber: (a) quais as reais necessidades alimentares do requerido; (b)
quais as efetivas possibilidades financeiras do requerente.DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26
(vinte e seis) do mês de janeiro (01) p.f., às 13h00. Promovam-se as diligências necessárias, com a observação que a intimação
do autor será realizada na pessoa de sua mãe, VANEIDE AMARAL, que o estará representando na qualidade de curadora.
Portanto, haverá de ser intimada para dois fins: (1) de que foi nomeada curadora de seu filho e o estará representando neste
processo, (2) para o comparecimento pessoal à aludida audiência.Expeça-se mandado para intimação das testemunhas já
arroladas pelo requerido (fls. 72). O depoimento do requerente, de seu turno, será tomado na comarca de seu domicílio (assim
como lá será realizada a oitiva da testemunha que arrolou - cf. fls. 158), porquanto não reside na comarca deste Juízo não está
obrigado a pessoalmente comparecer à audiência suprarreferida, tampouco pode se lhe impor que aqui preste seu depoimento.
Expeça-se, pois, a respectiva carta precatória.Neste sentido, desde sempre, têm decidido nossos Tribunais:”A inquirição da
parte domiciliada em local diverso daquele onde tramita a demanda deve ser feita por carta precatória. Inadmissível a aplicação
da pena de confesso no caso de não comparecimento ao Juízo processante após a intimação” (extinto 1º Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo, RT 669/114).”A parte, intimada a prestar depoimento pessoal, não está obrigada a comparecer perante
Juízo diverso daquele em que reside” (STJ 4ª Turma, REsp n. 161438/SP, Relator Ministro Barros Monteiro, j. 06.10.2005)”.
Esclareço que para se garantir ao requerente a presença de advogado que patrocine seus interesses no transcurso da audiência
suprarreferida, tanto durante a realização de seu depoimento pessoal quanto durante o depoimento da testemunha que arrolou,
será mister que se oficie à Defensoria Pública instalada em Jundiaí (sede da comarca de Campo Limpo Paulista, cidade na
qual tem o autor o seu domicílio). Destarte, solicite-se do MM. Juízo deprecado, nessa mesma precatória, a prática dos atos
necessários para que se possa atingir a tal fim.Intimem-se e dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça.Presidente Prudente,
27 de novembro de 2015...”. - ADV: GEIZIANE RUSSANI BUENO (OAB 277206/SP), AISCHA LUIZARI VIEIRA BUENO (OAB
308109/SP)
Processo 0003863-51.2015.8.26.0482 (processo principal 0035935-96.2012.8.26) - Cumprimento Provisório de Decisão Inventário e Partilha - CARMEN LÚCIA DE DOMENICO CARDOSO DA SILVA - ARMANDO DE DOMENICO JUNIOR e outro Acolho a pretensão expendida por CARMEN LUCIA DE DOMENICO CARDOSO DA SILVA, pois a par dos esclarecimentos que
solicita do sr. perito, trouxe aos autos documentos que, segundo alega, implicariam alteração nos resultados do laudo pericial.
A par disso, cuidou também de elaborar contas próprias (fls. 301/302 e verso). Assim, haverá o sr. experto judicial de analisar
tais documentos, assim como as aludidas contas, à luz dos fatos expostos na petição de fls. 300 e 300 verso para o fim ou de
ratificar os resultados de seus trabalhos periciais ou de os retificar. Marco o prazo de trinta (30) dias para o cumprimento dessa
determinação. - ADV: SILVIA DUARTE DE OLIVEIRA COUTO (OAB 115071/SP), JOAQUIM DE JESUS BOTTI CAMPOS (OAB
155665/SP), CIBELLY NARDÃO MENDES (OAB 191264/SP)
Processo 0003981-42.2006.8.26.0482 (482.01.2006.003981) - Interdição - Capacidade - A.C.S. - Intime-se a curadora para
que efetue a prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, relativa ao exercício da curatela no período de dezembro de 2013
até novembro de 2015, nos termos dos artigos 1.755 e ss., CC. Esclareço que referida prestação de contas deverá ser realizada
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de modo contábil, é dizer, demonstração clara de eventuais remunerações percebidas pelo interditado Adevilson Cassiano da
Silva e a comprovação dos gastos realizados com ele (artigo 917, CPC). Expeça-se mandado. - ADV: MARIA HELENA VIDEIRA
FERREIRA (OAB 118051/SP), GIOVANA DEVITO DOS SANTOS (OAB 224559/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB
308519/SP)
Processo 0007709-47.2013.8.26.0482 (048.22.0130.007709) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento /
Execução - Paulo da Silva Meirelles - Assim, DETERMINO que seja bloqueado e penhorado o valor de R$ 28,65 (vinte e oito
reais e sessenta e cinco centavos) depositados em conta vinculada do FGTS, bem como a quantia de R$ 788,00 (setecentos e
oitenta e oito reais) relativo ao abono de PIS, ambos de titularidade do devedor perante a Caixa Econômica Federal. Expeça-se
mandado de penhora. Instrua-se com cópia do ofício de fls. 259. Int. - ADV: MATHEUS ASSAD JOÃO (OAB 249502/SP), LIGIA
MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP)
Processo 0010356-59.2006.8.26.0482 (482.01.2006.010356) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Lucia Grandizoli Vistos. Diante do acima certificado, oficie-se à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, solicitando
providências para a efetivação do cumprimento da carta precatória ou informações a respeito. Intime-se. - ADV: ANTONIO
ZIMERMANN NETTO (OAB 70047/SP), FERNANDO HOMERO CHAMIM (OAB 146058/SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI
TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), OLIVIA ZANFOLIN CONSOLI (OAB 349068/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB
313816/SP), NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP)
Processo 0010743-69.2009.8.26.0482 (482.01.2009.010743) - Inventário - Inventário e Partilha - Charles Lopes dos Santos
- Dra Alessandra Vioto Sato e outro - Vistos. Como já esclarecido a fls. 476, o crédito trabalhista prefere aos demais, com
exceção dos decorrentes de acidente do trabalho. Neste caso, o requerente Charles Lopes dos Santos é credor de direitos
trabalhistas em relação ao espólio de Gilberto da Silva Rezende. Em razão disso, os valores depositados nestes autos devem
ser utilizados para o pagamento dessa dívida, de modo que o saldo remanescente será destinado ao pagamento de débitos de
natureza diversa. Assim, determino que seja transferido para conta judicial à ordem e disposição do Juízo da Primeira Vara do
Trabalho de Presidente Prudente (Processo n. 0130600-87.2003.5.15.0026 - Rito Sumaríssimo) o valor de R$ 9.005,47 (nove
mil, cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme demonstrativo juntado a fls. 489/490. Oficie-se ao Banco do Brasil para
essa finalidade, bem como àquele Juízo (da Primeira Vara do Trabalho) dando-lhe ciência da prática desse ato. O ofício deverá
ser instruído com cópia desta decisão. Outrossim, incumbirá à inventariante dativa apontar o valor do ITCMD devido pelo espólio
à Fazenda Pública Estadual, no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA VIOTO SATO (OAB 219477/SP)
Processo 0021670-65.2007.8.26.0482 (482.01.2007.021670) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.A.S. - Fica a parte
interessada intimada para manifestação com relação a juntada de fls. 403 - o ofício encaminhado para a empresa voltou
sem ser atendido - (motivo endereço desconhecido) - ADV: BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB
307222/SP), NELLY REGINA DE MATTOS (OAB 37495/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), ANGELICA
CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP), MILENE DE DEUS JOSE FOLINO (OAB 240868/SP), ALEXANDRE
AUGUSTO DE MATTOS ZWICKER (OAB 193557/SP), JEFFERSON FERNANDES NEGRI (OAB 162926/SP)
Processo 0022849-58.2012.8.26.0482 (482.01.2012.022849) - Interdição - Tutela e Curatela - C.C.R. - Intime-se o curador
para que efetue a prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, relativa ao exercício da curatela no período de março de
2014 até novembro de 2015, nos termos dos artigos 1.755 e ss., CC. Esclareço que referida prestação de contas deverá ser
realizada de modo contábil, é dizer, demonstração clara de eventuais remunerações percebidas pelo interditada Alcina Dourada
Raimundo e a comprovação dos gastos realizados com ele (artigo 917, CPC). Expeça-se mandado. - ADV: SIDNEI SIQUEIRA
(OAB 136387/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP)
Processo 0023488-76.2012.8.26.0482/01 (apensado ao processo 0023488-76.2012.8.26) - Cumprimento de sentença Dissolução - A.L.J.J. - R.R.J. - Determino, portanto, seja realizada a penhora on line (fls. 29), por meio do sistema Bacenjud
(Banco Central) do valor de R$ 891,22 (oitocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), sob minha supervisão, para
que se possa por esse meio garantir o Juízo, observando-se que o valor do débito será acrescido de multa de 10% (dez por
cento) incidente sobre o valor da dívida. Realizada esta, intime-se o devedor, na pessoa de seus ilustres patronos pelo DJE,
dando-lhe ciência que, caso queira, poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, se infrutífera a
penhora on line, expeça-se mandado de penhora, remoção, avaliação e intimação, com as advertências legais. Int.( fls 48/50
sistema Bacenjud negativa) - ADV: MARIA LUIZA ALVES COUTO TONDATI (OAB 92875/SP)
Processo 0025833-15.2012.8.26.0482 (482.01.2012.025833) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Caio Murilo Ximenes Silva
e outro - Para que a renúncia seja apreciada, deverá o ilustre subscritor da petição de fls. 223 comprovar a comunicação dos
assistidos quanto ao referido ato. Intimem-se os interessados, pessoalmente, para apresentar a prestação de contas do alvará
expedido a fls. 216. Prazo: 10 (dez) dias. Expeça-se mandado. - ADV: ABDOM GOMES DA SILVA (OAB 160123/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 1000008-13.2016.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.B.S. - Vistos.
Procedam-se às anotações pertinentes no SAJ para fazer constar o nome correto dos demandantes: - Ramon Barbosa de
Souza, representado pela mãe, Rosiana Barbosa; - Paulo César Barbosa de Souza. O exequente, por sua própria condição de
alimentado, não tem condições de se auto manter. Logo, também não pode suportar as custas e despesas processuais, sem
prejuízo da própria subsistência. Concedo-lhe, pois, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Cite-se o executado com o
prazo de 03 (três) dias para efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão
civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (artigo 733 do Código de Processo Civil), observando-se que a execução somente
será satisfeita com o pagamento do débito reclamado, acrescido das prestações alimentícias que se vencerem no curso do
processo (artigo 290 do Código de Processo Civil). Dê-se ciência ao representante do Ministério Público. Intime-se. - ADV:
MARCOS LAURSEN (OAB 158576/SP)
Processo 1000018-57.2016.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - I.N.S. - Vistos. Isilda Neves da Silva requereu a
interdição de seu pai, Joaquim Neves da Silva, pugnando também por sua nomeação como Curadora. Afirmou não ter condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/34. É a síntese do necessário. Decido. Milita em favor da
requerente a presunção de veracidade quanto a sua alegada hipossuficiência financeira, inexistindo nos autos, ao menos por
ora, nada que afaste essa assertiva. Registre-se que a advogada que patrocina os interesses da autora atua por força do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Púbica do Estado, a qual, sabidamente, visa defender os direitos de pessoas
destituídas de recursos financeiros (fls. 07). Assim, é de se concluir que a autora é pobre, na acepção jurídica do termo e, por
conseguinte, concedo-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Diante da relevância dos fatos afirmados
na inicial, os quais encontram-se consubstanciados pelo atestado de 31, nomeio liminarmente ISILDA NEVES DA SILVA para
servir de Curadora Provisória do interditando, mediante compromisso nos autos, a ser prestado no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, expeça-se certidão, para os devidos fins. Outrossim, os motivos deduzidos pela requerente mostram-se insuficientes
para que o interrogatório do interditando seja realizado na residência dele. É que de acordo com as informações por ela mesma
trazida na inicial, seu pai, Joaquim Neves da Silva, é capaz de se deslocar até o Fórum local, em data a ser agendada por
este Juízo. Indefiro, pois, o pleito deduzido pela requerente para que o interrogatório do interditando seja realizado em local
excepcionalmente diverso deste, consignando que as audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida Coronel
José Soares Marcondes, 2201, Vila Euclides. Para interrogar Joaquim Neves da Silva designo o dia 11 do mês de fevereiro p.f.,
às 10h30min. A requerente deverá, até o dia do interrogatório, informar todos os bens que existem em nome do interditando, se
ele possui alguma fonte de renda e declarar tudo o que ele lhe deve (artigo 1751 do Código Civil). Cite-se e intime-se, devendo
o Oficial de Justiça descrever pormenorizadamente as condições e o estado em que encontrar o interditando. O prazo para
impugnação ao pedido é de 05 (cinco) dias contados da data do interrogatório. Dê-se ciência ao representante do Ministério
Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV:
ISABELA QUISSI MARTINES (OAB 329563/SP)
Processo 1000044-55.2016.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - Y.S.S.I. e outro Vistos. As exequentes, pela própria condição de alimentadas, não tem condições de se auto manter. Logo, também não podem
suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Concedo-lhes, pois, os benefícios da Justiça
Gratuita. Anote-se. Incumbirá às exequentes, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo cálculo do demonstrativo do débito,
levando em consideração o valor do salário mínimo que passou a vigorar a partir de primeiro de janeiro p.p. Intime-se. - ADV:
ISABELLA ATTAB THAME (OAB 246014/SP)
Processo 1002257-68.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.R.M. - Intime-se
o devedor, para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e demais despesas processuais, nos termos do despacho de fls.
64, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se o necessário. - ADV: PAULO HENRIQUE RAMOS BORGHI (OAB 94458/
SP)
Processo 1003337-67.2015.8.26.0482 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - C.L.F.F.G. - J.K.F.F. Manifeste-se a autora acerca da contestação apresentada. Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: DORIVAL ALCANTARA LOMAS (OAB
107234/SP)
Processo 1003649-77.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - L.I.H.C. - Dê-se vista
dos autos ao credor. - ADV: BRUNO STAFFUZZA CARRICONDO (OAB 294339/SP)
Processo 1004399-45.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - P.H.S.D. - V.H.S.D.
- O executado afirmou que tem uma renda de R$ 1.200,00 (fls. 58). Não há nenhum dado no processo, até o momento, que
coloque em dúvida essa afirmação. Registre-se, ainda, que os advogados que patrocinam os interesses dele estão atuando por
força do Convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, visando a defesa do interesse de
pessoas destituídas de recursos financeiros. Assim, torna-se forçoso concluir que ele é pessoa pobre na acepção jurídica do
termo, não podendo arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou
de sua família. Concedo-lhe, pois, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Manifeste-se o exequente acerca
da justificativa apresentada. Prazo: 03 (três) dias. - ADV: NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), ANA LUISA
MORABITO (OAB 352549/SP), APOLLO VINICIUS ALMEIDA MARTINS (OAB 350051/SP), OLIVIA ZANFOLIN CONSOLI (OAB
349068/SP), DANIELA DE LIMA AMORIM (OAB 357916/SP), THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP), EDGAR MACIEL
FILHO (OAB 171444/SP)
Processo 1005678-03.2014.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - EDEN HONORIO TAVARES DE
MORAES - Alvará Judicial à disposição. Validade de 120 dias. - ADV: WELLINGTON BRAGA (OAB 243638/SP)
Processo 1010299-09.2015.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.R.S. - A.D.F.S. - O mandado de levantamento
está à disposição para retirada, em cartório. - ADV: MURILLO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA MARQUES (OAB 255549/
SP), JOAO EMILIO ZOLA JUNIOR (OAB 89900/SP)
Processo 1011397-29.2015.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.A.G. - G.A.G. - 1. Presentes
os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação de fls. 188/191 no efeito devolutivo. 2. Vista ao autor para
contrarrazões no prazo comum de 15 (quinze) dias. 3. Após, dê-se vista dos autos ao Dr. Promotor de Justiça. 4. Observadas
as cautelas devidas, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado - Seção de Direito Privado. - ADV:
EMERSON ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 297164/SP), ÉRICA DE ALMEIDA NOGUEIRA SANTOS (OAB 348841/SP), MARCIA
MAELI DE SOUZA (OAB 121828/SP)
Processo 1012999-89.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.L.S.M. - L.M.S. Manifestem-se as partes acerca do laudo técnico de fls. 97/106. Prazo: 05 (cinco) dias. Atendida esta determinação ou decorrido
o prazo para tanto, dê-se vista dos autos ao Dr. Promotor de Justiça. - ADV: EMERSON EGIDIO PINAFFI (OAB 311458/SP)
Processo 1013149-36.2015.8.26.0482 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.C.R. e outro - Dê-se ciência do desarquivamento
dos autos ao i. advogado subscritor da petição de fls. 61 e que o feito permanecerá à disposição por 30 (trinta) dias. Após
esse prazo, no silêncio, independentemente de conclusão e novo despacho, retornem os autos ao arquivo. - ADV: SAMUEL
SAKAMOTO (OAB 142838/SP), MARCELIO DE PAULO MELCHOR (OAB 253361/SP), SWELEN ADNA AZEVEDO GONÇALVES
CHICALÉ (OAB 365564/SP)
Processo 1013573-78.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - A.J.D.J. - Remetam-se os autos ao Setor de Perícias
para indicação de perito médico, com o fim de se proceder à avaliação psiquiátrica da interditanda e aferir-se sua capacidade
civil. Laudo em 20 (vinte) dias. Aprazada a data do exame psiquiátrico, intimem-se as partes. Concedo às partes o prazo de
05 (cinco) dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Aprovo os quesitos ofertados pelo ilustre
representante do Ministério Público (fls. 67). Oportunamente, dê-se ciência ao experto. - ADV: MARCOS TADEU FERNANDES
DE FARIA (OAB 263120/SP), RODRIGO JARA (OAB 275050/SP), ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA (OAB 278479/SP)
Processo 1014504-81.2015.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Gabriela de Jesus Domingues - Vistos.
O pedido está em ordem e estão presentes os requisitos legais. Por sentença, para que produza seus regulares efeitos jurídicos,
DEFIRO o pedido deduzido a fls. 15/19, relativo aos bens deixados pelo falecimento de LILIANE DE JESUS, descritos nestes
autos de inventário, em que figura como inventariante GABRIELA DE JESUS DOMINGUES. Assim, adjudico a favor da única
herdeira e inventariante GABRIELA DE JESUS DOMINGUES o bem arrolado nos autos, ressalvados erros, omissões e eventuais
direitos de terceiros e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Dê-se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ciência à Fazenda Pública Estadual. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se a carta de adjudicação, como requerido
e após preparados os autos, comunique-se a extinção e arquivem-se, feitas as comunicações necessárias. Custas na forma da
lei. P., R. e intimem-se. - ADV: JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP), THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB
338777/SP)
Processo 1014668-46.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - O.C.S. - Remetam-se os autos ao Setor de Perícias
para indicação de perito médico, com o fim de se proceder à avaliação psiquiátrica da interditanda e aferir-se sua capacidade
civil. Laudo em 20 (vinte) dias. Aprazada a data do exame psiquiátrico, intimem-se as partes. Concedo às partes o prazo de
05 (cinco) dias para indicação de assistente técnico. Aprovo os quesitos ofertados pelo curador e pelo ilustre representante do
Ministério Público (fls. 06 e fls. 51). Oportunamente, dê-se ciência ao experto. - ADV: LUCAS CARDIN MARQUEZANI (OAB
292043/SP)
Processo 1014733-41.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - J.D.L. - Remetam-se os autos ao Setor de Perícias
para indicação de perito médico, com o fim de se proceder à avaliação psiquiátrica da interditanda e aferir-se sua capacidade civil.
Laudo em 20 (vinte) dias. Aprazada a data do exame psiquiátrico, intimem-se as partes. Concedo às partes o prazo de 05 (cinco)
dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Aprovo os quesitos ofertados pelo ilustre representante
do Ministério Público (fls. 77). Oportunamente, dê-se ciência ao experto. - ADV: CHRISTIANE MARCELA ZANELATO ROMERO
(OAB 233873/SP), NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI OLIVEIRA (OAB 290313/SP)
Processo 1016057-66.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A.D.S. - A.C.L.S. Antônio Carlos Leite Sardela afirma que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e, portanto, não tem condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Milita em favor dele a presunção de
veracidade quanto a essa assertiva. Outrossim, não há nenhum elemento no processo, até o presente momento, que coloque em
dúvida essa presunção. Assim, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. O devedor compareceu espontaneamente
nos autos, por meio de advogado constituído. Por demonstrar pleno conhecimento da demanda contra ele proposta, haja vista
a prática de atos processuais acima relatados, dou o executado por citado. Expeça-se mandado de levantamento de depósito
judicial em favor do exequente (fls. 34/35). Manifeste-se o credor acerca da petição e documentos apresentados. Prazo: 03 (três)
dias. - ADV: RAQUEL MORENO DE FREITAS (OAB 188018/SP), ANA BEATRIZ IWAKI SOARES DE MELLO (OAB 282020/SP),
JUAREZ RODRIGUES DE BARROS (OAB 8119/ES)
Processo 1016479-41.2015.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - L.F.B.L. - Ana Beatriz Salles e outros - Vistos.
Esclareço de inicio que o guardião das herdeiras não pode exercer o múnus da inventariança, porquanto são essas menores
de idade e o pai ainda exerce o poder familiar em relação a elas, portanto, somente se este for destituído do poder familiar e
desde que seja o guardião nomeado tutor das herdeiras é que poderá ser nomeado inventariante. Todavia, como não pode o
espolio ficar sem pessoa que o represente é necessário que se nomeie pessoa idônea para tal fim. Por tais motivos nomeio para
o exercício do encargo de inventariante dativo a advogada, Dra. RAQUEL MORENO DE FREITAS, OAB/SP 188.018, a quem
incumbirá prestar compromisso no prazo de cinco dias e praticar os atos necessários para o normal prosseguimento deste feito.
No mais, concedo os benefícios da assistência judiciária as herdeiras, porque presentes os requisitos do artigo 4º da Lei n.
1.060/1950, ou seja, inexistem nos autos, ao menos por ora, elementos de prova a demonstrar que tenham condições de arcar
com as custas do processo. Anote-se. Intime-se. - ADV: SILVIA DUARTE DE OLIVEIRA COUTO (OAB 115071/SP)
Processo 1016999-98.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - D.T.C. - Vistos. Djalma Timóteo de Carvalho requereu
a interdição de sua companheira, Geisa Silva, pugnando também por sua nomeação como Curador. Afirmou não ter condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/13. É a síntese do necessário. Decido. Milita em favor do requerente a
presunção de veracidade quanto a sua alegada hipossuficiência financeira, inexistindo nos autos, ao menos por ora, nada que
afaste essa assertiva. Assim, é de se concluir que o autor é pobre, na acepção jurídica do termo e, por conseguinte, concedolhe os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Diante da relevância dos fatos afirmados na inicial, os quais encontram-se
consubstanciados pelos documentos de fls 12 e 13 (histórico das internações e acompanhamento médico de Geisa), nomeio
liminarmente DJALMA TIMÓTEO DE CARVALHO para servir de Curador Provisório da interditanda, mediante compromisso
nos autos, a ser prestado no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se certidão, para os devidos fins. Para interrogar Geisa
Silva designo o dia 11 do mês de fevereiro p.f., às 10h. O requerente deverá, até o dia do interrogatório, informar todos os bens
que existem em nome da interditanda, se ela possui alguma fonte de renda e declarar tudo o que ela lhe deve (artigo 1751 do
Código Civil). Cite-se e intime-se, devendo o Oficial de Justiça descrever pormenorizadamente as condições e o estado em que
encontrar a interditanda. O prazo para impugnação ao pedido é de 05 (cinco) dias contados da data do interrogatório. Dê-se
ciência ao representante do Ministério Público. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida Coronel
José Soares Marcondes, 2201, Vila Euclides. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSÉ ARLINDO DA SILVA (OAB 354115/SP)
Processo 1017077-92.2015.8.26.0482 - Divórcio Consensual - Dissolução - V.A.S. e outro - Vistos. O requerentes afirmaram
na inicial que não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência (veja-se
a propósito a declaração de fls. 11 e 12). Milita em favor deles a presunção de veracidade quanto a essa assertiva, inexistindo
nos autos, ao menos por ora, nada que afaste a alegação de hipossuficiência financeira de ambos. Diante desse quadro, é de se
concluir que os autores são pobres, na acepção jurídica do termo. Concedo-lhes, pois, os benefícios da Justiça Gratuita. Anotese. Para ratificação do pedido, designo o dia 11 do mês de fevereiro p.f., às 13h30min, promovendo-se as diligências necessárias.
Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público. Int. - ADV: VANDERLEI PERES SOLER (OAB 123461/SP)
Processo 4003343-91.2013.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - B.M.B.L. e outro - M.A.B.L. Expeça-se nova certidão de honorários advocatícios, observando-se os termos da petição de fls. 205/206. Proceda-se às devidas
anotações acerca do nome e número de OAB/SP do ilustre patrono constituído pelo devedor. Aguarde-se eventual manifestação
das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido este prazo, no silêncio, tornem os autos ao arquivo. - ADV: LEANDRO DE COL LOSS
(OAB 59273/PR), FABIO MAZETTI (OAB 264818/SP), EDSON LUIS FIRMINO (OAB 108283/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 1000041-03.2016.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.K.A.S. Vistos. O exequente, por sua própria condição de alimentado, não tem condições de se auto manter. Logo, também não pode
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Concedo-lhe, pois, os benefícios da Justiça
Gratuita. Anote-se. Cite-se o executado com o prazo de 03 (três) dias para efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (artigo 733 do Código de Processo
Civil), observando-se que a execução somente será satisfeita com o pagamento do débito reclamado, acrescido das prestações
alimentícias que se vencerem no curso do processo (artigo 290 do Código de Processo Civil). Dê-se ciência ao representante do
Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimese. - ADV: SILVIA DUARTE DE OLIVEIRA COUTO (OAB 115071/SP)
Processo 1000062-76.2016.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - H.O.E. - Vistos.
O exequente, por sua própria condição de alimentado, não tem condições de se auto manter. Logo, também não pode suportar
as custas e despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Concedo-lhe, pois, os benefícios da Justiça Gratuita.
Anote-se. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para: - juntar regular procuração do exequente, o qual, por ser menor impúbere,
deverá estar representado por sua mãe. - apresentar novo e regular demonstrativo do débito, haja vista que quando da fixação
dos alimentos (em março de 2014), foi avençado entre as partes que os valores das prestações haveriam de ser reajustados de
acordo com a variação do salário mínimo nacional vigente. Int. - ADV: JORGE LUIZ DA SILVA LOPES (OAB 360280/SP)
Processo 1000135-48.2016.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.G.N.J. - Vistos. Intime-se o autor
para, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento (artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil) emendar a
petição inicial para o fim de esclarecer para qual valor pretende revisionar os alimentos. Sem prejuízo disso, e no mesmo prazo
de dez dias, o autor deverá juntar cópia da sentença por intermédio da qual foram fixados os alimentos. Int. - ADV: MARIA
CRISTINA DE AZEVEDO (OAB 81918/SP)
Processo 1001776-08.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - L.A.S. - Manifeste-se o curador acerca da petição
de fls. 94/98. Prazo: 10 (dez) dias. Sem prejuízo disso, oficie-se ao Egrégio Juízo da Primeira Vara da Família e das Sucessões
local, por meio do correio eletrônico institucional, para requerer certidão de objeto e pé da ação de interdição n. 400127911.2013.8.26.0482 que por lá tramita. - ADV: SIDNEI SIQUEIRA (OAB 136387/SP)
Processo 1007316-37.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Guarda - Gilmar Fernandes da Silva - Intime-se a requerida
para esclarecer os termos da petição apresentada, indicando exatamente o que requer deste Juízo, uma vez que já houve o
encerramento da fase de conhecimento e eventual alteração dos termos do acordo homologado ensejam a propositura de nova
ação. Prazo: 10 (dez) dias. Decorrido este prazo, no silêncio, tornem os autos ao arquivo. - ADV: LEANDRO RICARDO DOS
SANTOS FERREIRA (OAB 172156/SP), RENATO ANTONIO PAPPOTTI (OAB 145657/SP)
Processo 1007443-72.2015.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Espécies de Contratos - C.F.B.M. - Vistos. Por meio do
despacho de fls. 29 foi determinado à inventariante que comprovasse o pagamento do ITCMD. Ela foi intimada pessoalmente
para isso, no entanto, deixou de fazê-lo. Foi também cientificada e advertida de que se não o fizesse, o veículo arrolado seria
levado à venda judicial para levantar quantia suficiente para saldar a dívida. Quedou-se inerte. Não há como promover o
encerramento deste processo sem que se comprove o recolhimento do imposto devido. Portanto, o último recurso para se ultimar
o presente feito é a venda judicial do bem arrolado. Autorizo, pois, a venda judicial. No entanto, deverá ser antes, realizada a
sua avaliação. Expeça-se o respectivo mandado. Determino ainda, que pelo sistema RENAJUD., seja efetuado o bloqueio do
licenciamento e da transferência do respectivo veículo. Intimem-se. - ADV: FÁBIO AUGUSTO VENÂNCIO (OAB 188343/SP)
Processo 1008022-20.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.K.M. - P.A.C.C. - Diante
das informações prestadas pelas peritas, concedo o prazo suplementar de 20 (vinte) dias para realização do estudo psicossocial.
- ADV: RICARDO GABRIEL DE ARAUJO (OAB 337874/SP), RENATO TAKESHI HIRATA (OAB 233023/SP), ERICA MARIA
CASTREGHINI MATRICARDI (OAB 265646/SP), DAUTO DE ALMEIDA CAMPOS FILHO (OAB 208582/SP)
Processo 1008505-50.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.L.A.S. - Assim,
DETERMINO o bloqueio e a penhora do valor de R$ 644,52 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
existente em contas de FGTS de titularidade do devedor. Expeça-se mandado de penhora. Sem prejuízo disso, fazendo uso
do sistema Renajud (Denatran), sob minha fiscalização, requisitem-se informações acerca de existência de automóveis e
motocicletas em nome do executado (fls. 24), e, em sendo positiva tal diligência, proceda-se à penhora destes bens até a
garantia da dívida. Oficie-se ainda à Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, para requisitar informações sobre
registro de emprego em carteira de trabalho e previdência social do executado e o endereço de eventual empregador. Int. - ADV:
JOÃO PAULO DE SOUZA PAZOTE (OAB 279575/SP)
Processo 1010176-11.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - L.G.C.P. - ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE
o presente pedido de interdição aforado por LUCIANA GONÇALVES CEARÁ PEREIRA e, por consequência, DECRETO a
interdição de TEREZINHA MARIA GONÇALVES CEARÁ, esclarecendo tratar-se de interdição total, de modo que a interditada
está impedida de praticar, por si só, todo e qualquer ato da vida civil (art. 1.772 do CC). Torno definitivos os efeitos da liminar
anteriormente concedida à requerente. NOMEIO-A curadora da interditada. A curadora deverá prestar compromisso definitivo
por meio de termo firmado nestes mesmos autos. Cumpram-se as disposições contidas no art. 1.184 do Código de Processo
Civil e art. 9º, III, do Código Civil. Desnecessária a prestação de caução...”. - ADV: ITAMAR JOSE PEREIRA (OAB 133174/SP)
Processo 1011060-40.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - M.J.S. - J.S.L. - Manifestemse as partes acerca do laudo técnico de fls. 115/126. Prazo: 05 (cinco) dias. Atendida esta determinação ou decorrido o prazo
para tanto, dê-se vista dos autos ao Dr. Promotor de Justiça. - ADV: JOÃO HENRIQUE DA SILVA ECHEVERRIA (OAB 322442/
SP), GABRIEL LEITE FERRARI (OAB 339410/SP), ROBERTO GILBERTI STRINGHETA (OAB 135320/SP)
Processo 1011446-70.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.S.L. e outro - D.C.M.S. e outro - Ficam as
partes intimadas de que foi agendado estudo psicossocial para o dia 15/1/2016, às 13 horas, para entrevistar Daisy Cristina
Miranda da Silva e Luís Laurindo dos Santos, e para o dia 19/01/2016, às 13 horas, para entrevistar Amélia Soares Leite e Édio
Vieira Leite, todos no setor técnico do Fórum local. - ADV: MAYARA SILVA FERREIRA (OAB 318743/SP), JOSÉ GERALDO
SANCHES (OAB 183876/SP), JOAO BATISTA MOLERO ROMEIRO (OAB 123683/SP)
Processo 1011632-93.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.A.S. - G.C.L. - Deprequese a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu. Ciência à autora acerca do rol apresentado. - ADV: MAISA DE OLIVEIRA
RODRIGUES (OAB 278802/SP), GLEISON MAZONI (OAB 286155/SP), VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP),
LUCAS VINICIUS FIORAVANTE ANTONIO (OAB 334225/SP)
Processo 1012222-70.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - N.M.G. - M.A.G. Intime-se o devedor, na pessoa de seu ilustre patrono pelo DJE, para comprovar o pagamento do débito indicado a fls. 93/97,
em 03 (três) dias, sob pena de decretação da prisão civil. - ADV: MILZA REGINA FEDATTO PINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB
310786/SP)
Processo 1012606-33.2015.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - J.R.A.O. - Diante das razões
expendidas pelo autor, redesigno a audiência inicial para o dia 11 do mês de fevereiro p.f., às 09h. Proceda-se às devidas
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anotações. Cumpram-se, com urgência, as determinações de fls. 37. - ADV: JAIRO LAUSE VILLAS BOAS (OAB 68105/SP)
Processo 1013105-17.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - F.C.S. e outro F.J.S. - Aguarde-se a manifestação das partes por 30 (trinta) dias. No silêncio, cumpra-se a sentença proferida em seus ulteriores
termos. - ADV: JOSÉ WAGNER BARRUECO SENRA FILHO (OAB 220656/SP), DENIZE MALAMAN TREVISAN LARGUEZA
(OAB 191334/SP)
Processo 1013431-74.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.L.C.R. - T.M.R. Dê-se vista dos autos à credora, para se manifestar acerca da petição e documentos de fls. 67/70. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV:
ERICA MARIA CASTREGHINI MATRICARDI (OAB 265646/SP), ROSIMEIRE DIANA RAFAEL (OAB 191308/SP)
Processo 1013872-55.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J.F.V. - Expeça-se
mandado de levantamento em favor do credor (fls. 48). Sem prejuízo disso, dê-se-lhe vista dos autos para se manifestar acerca
do cumprimento do acordo homologado. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV: JAIR EDUARDO DE PAULA (OAB 336841/SP)
Processo 1015365-67.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - D.G.N.S. - Fazendo
uso dos sistemas Infojud (Receita Federal), Siel (TRE-SP), Bacenjud (Banco Central), sob minha supervisão, requisitem-se
informações acerca do atual endereço do devedor (fls. 01). Oficie-se à Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego,
para requisitar informações sobre registro de emprego em carteira de trabalho e previdência social do executado e o endereço
de eventual empregador. Acostadas as informações, adite-se o cite-se devedor, nos termos da decisão de fls. 16/17. Expeça-se
o necessário. - ADV: ERICA PELOZO PRETE (OAB 299142/SP)
Processo 1015606-41.2015.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.C.M.S. Proceda-se à nova tentativa de penhora “on line”, sob minha supervisão, de ativos financeiros de titularidade do devedor,
observando-se o montante executado (fls. 12). Fazendo uso dos sistemas Arisp (Registro de Imóveis), Infojud (Receita Federal),
Renajud (Denatran), sob minha fiscalização, requisitem-se, respectivamente, informações acerca de existência de imóveis
em nome do executado (fls. 12), e, em sendo positiva tal diligência, proceda-se à penhora dos imóveis até a garantia da
dívida; cópias das 05 (cinco) últimas declarações de imposto de renda apresentadas pelo devedor; - informações acerca de
existência de veículos automotores em nome do executado, e, em sendo positiva tal diligência, proceda-se ao bloqueio judicial
da transferência destes veículos. Oficie-se: - à Caixa Econômica Federal para requisitar informações acerca de valores a título
de F.G.T.S., P.I.S., Abono Salarial em nome do executado; - à Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego para
requisitar informações sobre registro de emprego em carteira de trabalho e previdência social do devedor. Defiro outrossim o
pedido de inscrição do nome do executado nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito, isto o fazendo com fundamento no
artigo 461, § 5º, CPC e no artigo 19, Lei 5.478/68, uma vez que se trata de medida coercitiva com o fim de se obter o pagamento
da dívida alimentar. Oficie-se ainda ao Hospital Regional, para requisitar informações acerca de eventual vínculo estudantil ou
empregatício entre aquela instituição e o devedor, bem como para que seja informado os três últimos vencimentos mensais
percebidos pelo executado, seja a que título for (salários, adicionais, gratificações, horas extras, bolsa de estágio ou residência,
etc). Expeçam-se ofícios. Int. - ADV: DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/SP)
Processo 1016985-17.2015.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - F.G.C. - E.L.B. - Vistos. Intime-se a requerente
para, no prazo de dez dias, comprovar o falecimento do inventariado BENEDITO BONGIOVANI. - ADV: VERUSKA CRISTINA DA
CRUZ COSTA (OAB 336833/SP)
Processo 1017111-67.2015.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - M.G.F. - Vistos. Nomeio a requerente MARIA
DAS GRAÇAS FORTUNATO inventariante. Manifeste-se a inventariante se a partilha comporta processamento pelo rito de
arrolamento. Em caso positivo, concedo o prazo de vinte dias para atendimento do disposto no artigo 1.031 do Código de
Processo Civil, apresentando as declarações, o plano de partilha e demais documentos necessários. Esclareço que o pedido
de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita será apreciado após a juntada das declarações. Intime-se. - ADV: LARA
CRISTILLE LEIKO DAMNO GALINDO (OAB 354881/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 11/01/2016
PROCESSO :0000026-39.2016.8.26.0583
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 105/2016 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: M.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000027-24.2016.8.26.0583
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 07/2016 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INDICIADA
: E.C.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000029-91.2016.8.26.0583
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 329/2016 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.D.A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO
CLASSE

:0000028-09.2016.8.26.0583
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

CF : 9/2016 - Santo Expedito
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.N.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000030-76.2016.8.26.0583
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 45/2016 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.F.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000031-61.2016.8.26.0583
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 22/2016 - Alvares Machado
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: E.R.S.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000183-24.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1398/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : I.I.N.C.A.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000184-09.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 246/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INVESTIGADO : D.D.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000185-91.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1333/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000186-76.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1334/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000197-08.2016.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 360/2016 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: O.J.G.V.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000196-23.2016.8.26.0482
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 356/2016 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.J.S.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000187-61.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1335/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : W.B.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000199-75.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1377/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : P.A.A.M.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000198-90.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1464/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000188-46.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1350/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
AVERIGUADA : A.V.S.A.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000195-38.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1385/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.R.B.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000194-53.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1371/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.R.P.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000201-45.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1368/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000202-30.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1376/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.L.T.P.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000193-68.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1401/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.A.R.O.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000203-15.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1417/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : N.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000192-83.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1378/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : G.S.B.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000204-97.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1418/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.A.N.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000205-82.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1395/2015 - Presidente Prudente
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AUTOR
: J.P.
AVERIGUADO : V.L.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000206-67.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1435/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000208-37.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1403/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.H.N.L.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000209-22.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1389/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : I.T.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000210-07.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1391/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000245-64.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO PROVISÓRIA
IP
: 686/2014 - São José do Rio Preto
EXEQTE
: Justiça Pública
EXECTDO
: Wallace Wendew Alves da Silva
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000211-89.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1392/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000212-74.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1367/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : D.N.J.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0023262-75.2015.8.26.0576
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 0882/2015 - São José do Rio Preto
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000213-59.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1375/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : R.P.S.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000214-44.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 1390/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : I.C.F.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000273-32.2016.8.26.0482
CLASSE
:PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 150/2016 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000286-31.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO PROVISÓRIA
IP
: 442/2013 - Embu-Guacu
EXEQTE
: Justiça Pública
EXECTDO
: Angelo Selvini
ADVOGADO : 80303/SP - Antonio Carlos Pires Guarido
VARA:2ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000287-16.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 725/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : S.R.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000288-98.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 695/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : E.A.R.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000289-83.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 697/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.C.
VARA:1ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000290-68.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 700/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : A.V.S.
VARA:2ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000291-53.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 730/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : M.A.A.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000292-38.2016.8.26.0482
CLASSE
:INQUÉRITO POLICIAL
IP
: 729/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
DECLARANTE : L.F.S.F.
VARA:3ª VARA CRIMINAL
PROCESSO :0000295-90.2016.8.26.0482
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 348/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000296-75.2016.8.26.0482
CLASSE
:EXECUÇÃO DA PENA
IP
: 83/2013 - Sorocaba
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : VINÍCIUS AMARO DO NASCIMENTO
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA:2ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PROCESSO :0000297-60.2016.8.26.0482
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 12216/2015 - Presidente Prudente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000300-15.2016.8.26.0482
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 12642/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000301-97.2016.8.26.0482
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 10040/2015 - Presidente Prudente
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000302-82.2016.8.26.0482
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 269/2015 - Alfredo Marcondes
AUTOR
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000303-67.2016.8.26.0482
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 8733/2015 - Presidente Prudente
AUTORA
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000305-37.2016.8.26.0482
CLASSE
:RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES
BO : - Presidente Prudente
AUTORA
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
PROCESSO :0000306-22.2016.8.26.0482
CLASSE
:BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 12619/2015 - Presidente Prudente
AUTORA
: J.P.
VARA:VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2016
Processo 1006720-87.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios Mario Miranda da Silva - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1) Ciência às partes do retorno dos autos
a esta Instância. 2) Intime-se o Dr. Patrono para que informe nos autos dados da parte autora necessários para cumprimento
da obrigação de fazer: se se trata de servidor público ativo/inativo, civil/militar, e qual a secretaria/autarquia em que se encontra
lotado. 3) Após, considerando o ofício nº 797/15 PR/10 da Procuradoria Regional do Estado em Presidente Prudente (arquivado
na Serventia deste Juízo), intime-se o Dr. Procurador do Estado que atua no presente feito para cumprimento da obrigação de
fazer (apostilamento) imposta na sentença, já transitada em julgado, dispensando-se a expedição de ofício. Fixo um prazo de
90 (noventa) dias, a partir da intimação, para que a requerida comprove nos autos o cumprimento da decisão. Int. - ADV: DIRCE
FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP)
Processo 1008167-13.2014.8.26.0482 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - MARIANA BALATORI MAZZARO - Vistos. 1 - Ante o trânsito em julgado da
sentença (fls. 219), expeçam-se mandados de levantamento dos valores depositados (fls. 97 e 133) em favor da requerida. 2
Expeça-se Carta de Adjudicação, observando-se a descrição do laudo e as disposições da Lei de Registros Públicos. 3 - Após a
retirada da Carta de Adjudicação, arquivem-se os autos, anotando-se. Int. - ADV: VALTER MARELLI (OAB 241316/SP), ENI DA
ROCHA (OAB 54843/SP)
Processo 1008577-71.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho - Silvana de Cassia
Pozza Palma da Motta - Prudenprev - Vistos. Ciência às partes da data designada para a realização da perícia médica (Núcleo
de Gestão Assistencial - Av. Coronel José Soares Marcondes nº 2.357, andar térreo, rampa 3, no dia 03/03/2016, às 07:00
horas, pelo médico Dr. Haroldo Katayama - CRM 48.116), ficando a parte autora desde já intimada para comparecimento no
local indicado, devendo ainda estar munida dos documentos e atestados médicos mencionados na mensagem eletrônica de fls.
84. Int. - ADV: JEAN JOSE DE ANDRADE (OAB 269886/SP), GIOVANA CREPALDI COISSI PIRES (OAB 233168/SP)
Processo 1009157-67.2015.8.26.0482 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER - Inez Dinallo e outros - Vistos. 1 - Petição de fls. 115: Expeça-se
mandado de levantamento do valor depositado às fls. 63, em favor da parte autora. 2 - Aguarde-se o cumprimento do mandado
e das carta expedidas. Int. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP)
Processo 1013444-10.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Tratamento da Própria Saúde - LUCIANA DE REZENDE
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- Entidade de Previdência Municipal - Prudenprev - Vistos. Ciência às partes da data designada para a realização da perícia
médica (Núcleo de Gestão Assistencial - Av. Coronel José Soares Marcondes nº 2.357, andar térreo, rampa 3, no dia
01/03/2016, às 08:00 horas, pelo médico Dr. Fernando Spinosa Sesti - CRM 89.543), ficando a parte autora desde já intimada
para comparecimento no local indicado, devendo ainda estar munida dos documentos e atestados médicos mencionados na
mensagem eletrônica de fls. 110. Int. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), JEAN JOSE DE
ANDRADE (OAB 269886/SP)
Processo 1013448-47.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Tratamento da Própria Saúde - TEREZINHA WOLFRAN Entidade de Previdencia Municipal Prudenprev - Vistos. Ciência às partes da data designada para a realização da perícia médica
(Núcleo de Gestão Assistencial - Av. Coronel José Soares Marcondes nº 2.357, andar térreo, rampa 3, no dia 08/03/2016, às 08:00
horas, pelo médico Dr. Fernando Spinosa Sesti - CRM 89.543), ficando a parte autora desde já intimada para comparecimento
no local indicado, devendo ainda estar munida dos documentos e atestados médicos mencionados na mensagem eletrônica de
fls. 97. Int. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), JEAN JOSE DE ANDRADE (OAB 269886/SP)
Processo 1015633-24.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Alisson Teixeira
Santos - Vistos. 1 - Ciência ao impetrante acerca da decisão proferida em 2ª Instância (fls. 39/43). 2 - Aguarde-se as informações
da autoridade impetrada. Int. - ADV: RAPHAEL DE OLIVEIRA CARLOS (OAB 241276/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2016
Processo 1005203-47.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade da Administração - JOSÉ
PAULO DA SILVA FOGLIA - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - VISTOS EM SANEADOR. 01) Processo em regular
trâmite, seguindo lei regente. Partes legítimas e bem representadas. 02) Não há matérias preliminares a serem analisadas. 03)
Não é caso de julgamento antecipado. 04) Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 17 de fevereiro
de 2016, às 14h00. Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas. Int. - ADV: ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB
165910/SP), LÁZARO JOSÉ EUGENIO PINTO (OAB 196048/SP)
Processo 1012531-91.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos Terezinha Maria Gonçalves Ceará - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - Vistos. 1 - Petição de fls. 79: Acolho o
pedido. Certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença em relação à requerente. 2 - Dê-se vista ao Ministério Público.
3 - Publique-se a sentença de fls. 76/78 em relação à Fazenda Pública. Int. - ADV: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB
227753/SP)
Processo 1013940-05.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- Marili Rufino Villela - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Em réplica, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05
(cinco) dias. - ADV: FLÁVIA GIANCURSI FORMÁGIO TELLES (OAB 325388/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP),
FABIO DIAS DA SILVA (OAB 345426/SP)
Processo 1013940-05.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica Marili Rufino Villela - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1 - Dê-se ciência à parte autora acerca da manifestação
da requerida (fls. 50). 2 - Publique-se o ato ordinatório de fls. 49. Int. - ADV: FLÁVIA GIANCURSI FORMÁGIO TELLES (OAB
325388/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), FABIO DIAS DA SILVA (OAB 345426/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2016
Processo 0000626-94.2015.8.26.0583 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Ana Mabel Cuellar
Argueta - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Ocorrendo o bloqueio, enquanto não transferido o numerário à disposição
do juízo o desbloqueio é de simples procedimento. Após, somente com levantamento do dinheiro por guia bancária. Antes de
proceder a transferência do numerário para o juízo, delibero por conceder um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a
requerida cumpra a obrigação, hipótese na qual se desbloqueará o numerário. Intime-se a requerida e oficie-se ao DRS-XI, com
urgência, informando sobre o bloqueio e da deliberação supra. Int. - ADV: ORIVALDO DE SOUSA GINEL JUNIOR (OAB 256752/
SP)
Processo 0011782-96.2012.8.26.0482 (482.01.2012.011782) - Procedimento Ordinário - Licença por Acidente em Serviço
- Terezinha Angélica de Souza Dias - Fazenda Pública do Estado de São Paulo Fesp - Vistos. Diante do noticiado retro, oficiese ao IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo Rua Barra Funda nº 824, Barra Funda, São Paulo
- Capital, CEP 01152-000) solicitando a designação de data e horário para a realização da perícia, o qual deverá ser instruído
com as cópias necessárias. Fixo um prazo de 30 (trinta) dias, a partir da realização da perícia, para apresentação do laudo
médico. Int. - ADV: DANILO CESAR HUNGARO (OAB 277627/SP), SERGIO RICARDO MIGUEL DE SOUZA (OAB 103522/SP),
THEO MARIO NARDIN (OAB 57017/SP), GIOVANA HUNGARO (OAB 170737/SP)
Processo 0012538-71.2013.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - José Carlos Soares dos Santos - SPPREV SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - Vistos. Intime-se a requerida a se manifestar sobre o cálculo apresentado (fls. 64/65), não se necessitando
de citação na forma do artigo 730 do CPC. Comentado sobre a execução regida pela Lei 12.153/09, discorre o autor Fernão
Borba Franco que “é dispensada a citação, bastando que se submeta a contraditório, evidentemente indispensável, o cálculo
de atualização, quanto menos para prevenir eventual erro material ou mesmo de critério de conta” (Juizados Especiais da
Fazenda Pública, Campus Jurídico, 2012, pág. 115). Uma vez reconhecido o valor, será caso de expedição de ofício requisitório,
de competência do juízo de primeiro grau, a propósito como reconhecido em recente julgado. Confira-se: “ (...) III - A Lei
12.153/2009 em seu art. 13 permite ao juiz, desatendida a requisição judicial, determinar o sequestro do numerário suficiente
ao cumprimento da decisão. IV - Recurso provido em parte” (TJSP, 7ª Câmara de Direito Público, Rel. Guerrieri Rezende,
Ag. 0248695-21.2011.8.26.0000, j. 06.02.2012, r. 10.02.2012). No corpo desse julgado lê-se que “quanto a competência para
ordenar o sequestro de rendas públicas, as Leis 10.259/2001 e 12.153/2009 (dispõem sobre os Juizado Especial Federal e
Juizado Especial da Fazenda Pública), nos casos de obrigações de pequeno valor, autorizam o juiz de 1ª Instância a expedir o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ofício requisitório para o pagamento do débito e, em caso de descumprimento, a expedir o mandado de sequestro”. Prazo de 05
(cinco) dias. Int. - ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)
Processo 0012538-71.2013.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - José Carlos Soares dos Santos - SPPREV SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - Vistos. 1-Procedam-se às devidas anotações quanto ao cumprimento do mandado de penhora no rosto
dos presentes autos, emanado da E. 4ª Vara Cível local (Cumprimento de Sentença nº 0034287-81.2012.8.26.0482). 2-Dêse ciência às partes. 3-Ante a certidão de fls.85, proceda-se a Serventia as devidas anotações, para que conste em futuras
intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico, o nome do patrono da requerida. 4-Publique-se o despacho de fls.75/76 em relação
à executada requerida. Int. - ADV: EVERTON MORAES (OAB 129448/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)
Processo 0028525-84.2012.8.26.0482 (482.01.2012.028525) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Município de
Presidente Prudente - Nilton Carlos Pollice Scudeller e outro - Vistos. Acolho o pedido de fls. 83, designando audiência de
tentativa de conciliação para o dia 24 de fevereiro de 2016, às 14:00 horas. Compete aos i. patronos das partes, que serão
intimados pela imprensa oficial, promover o comparecimento dela ou de procuradores habilitados a transigir. Int. - ADV: GLAUCIA
MARIA CENTEIO DE ARAUJO (OAB 103292/SP), PAULO HENRIQUE ADOMAITIS (OAB 150180/SP), PEDRO ANDERSON DA
SILVA (OAB 119400/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA Nº 1119/2012-J, PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620.
Petições encaminhadas por equívoco pelos Operadores do Direito ao Of. Distribuição Judicial Presidente Prudente-SP:
Ações distribuídas a Varas não digitais ou a Varas digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de
Petição inicial – petições intermediárias.
Nº DO PROTOCOLO

CLASSE

ASSUNTO

ADVOGADO

Nº ORDEM

UF

1000191-81.2016.8.26.0482

Procedim. Ordinário

Outra Justiça

Cíntia Regina de Lima Vieira

214.484

SP

1000193-51.2016.8.26.0482

Cumpr. de Sentença

Pet. Intermediária

Marli de Oliveira

9.880

MS

PRESIDENTE VENCESLAU
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE VENCESLAU EM 11/01/2016
PROCESSO :1000035-90.2016.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Marcos Antonio Pelegrinelli
ADVOGADO : 350725/SP - Edson Aparecido Carvalho
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000036-75.2016.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Dolores Juhasc Magalhães Fernandes
ADVOGADO : 350725/SP - Edson Aparecido Carvalho
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000037-60.2016.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Leandro Fernando Gabarron Faria
ADVOGADO : 350725/SP - Edson Aparecido Carvalho
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000038-45.2016.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Cleber Mauricio de Souza
ADVOGADO : 350725/SP - Edson Aparecido Carvalho
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1001760-51.2015.8.26.0483
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Grazielle Soares Ferreira
: 362696/SP - Aline Josi Moro
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REQDO
: Estado de São Paulo
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1001716-32.2015.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Claudio Pereira dos Santos
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1001732-83.2015.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
EXEQTE
: Márcia Harumi Koyama Dantas
ADVOGADO : 251353/SP - Rafael Baruta Batista
EXECTDO
: Fazenda Publica do Municipio de Presidente Venceslau
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1002032-45.2015.8.26.0483
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale
ADVOGADO : 134262/SP - Marcio Massaharu Taguchi
EXECTDO
: José Fernando Garla
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000002-03.2016.8.26.0483
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema Sicoob Credivale
ADVOGADO : 134262/SP - Marcio Massaharu Taguchi
EXECTDO
: Clovis Luquezi More
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000004-70.2016.8.26.0483
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema Sicoob Credivale
ADVOGADO : 134262/SP - Marcio Massaharu Taguchi
EXECTDA
: Maria Luiza Scarcelli More
VARA:2ª VARA
PROCESSO :1000039-30.2016.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Luiz da Silva
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO
: Fazenda do Estado de São Paulo
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000040-15.2016.8.26.0483
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Edmar Viana da Silva
ADVOGADO : 194399/SP - Ivan Alves de Andrade
REQDO
: Banco Bradesco Financiamentos SA
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000041-97.2016.8.26.0483
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: O.R.C.D.
ADVOGADO : 160985/SP - Paulo Sergio Ramalho de Oliveira
EXECTDO
: R.D.D.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000042-82.2016.8.26.0483
CLASSE
:PROVIDÊNCIA
REQTE
: M.P.E.S.P.
REQDA
: M.R.S.
VARA:3ª VARA
PROCESSO :1000043-67.2016.8.26.0483
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Cristiano Ribeiro da Silva
ADVOGADO : 288675/SP - Andressa Graciella Scarcelli Pelegrino Paixão
EXECTDA
: Marcia Regina de Almeida Puccinelli
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE

:1000044-52.2016.8.26.0483
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Cristiano Ribeiro da Silva
288675/SP - Andressa Graciella Scarcelli Pelegrino Paixão
Marcia Regina de Almeida Puccinelli
ESPECIAL CÍVEL

Criminal
1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GABRIEL MEDEIROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELY GODOY CIABATTARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2016
Processo 0006317-98.2015.8.26.0483 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Fernando Rodrigo da Silva - Conforme
informação de fls. 168, o réu foi preso por outro processo após a designação da audiência. Tendo em vista que não há como
transformar a audiência já designada em teleaudiência, requisite-se o réu para ser apresentado pessoalmente no fórum. - ADV:
DAMARIS CARVALHO DA CRUZ (OAB 357907/SP)
Processo 0006934-58.2015.8.26.0483 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- Matheus Magalhães Gonçalves - Tendo em vista que o Réu declarou que não possui condições de constituir advogado,
mantenha-se defensor já nomeado e Intime-o para apresentar defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em
conformidade com o disposto no artigo 55 e §§, da lei 11343/2006. Defiro o pedido da autoridade policial contido no Ofício
790/15-abj, devendo ser remetido a este Juízo o auto circunstanciado lavrado por ocasião da incineração, bem como comunicado
ao Ministério Público com antecedência de sete dias do ato de incineração, para que possa acompanhá-lo. - ADV: ELIZÂNGELA
CARVALHO SILVA (OAB 181903/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GABRIEL MEDEIROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO NEI GUEDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0041/2016
Processo 0002120-42.2011.8.26.0483 (483.01.2011.002120) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - José
Luiz Turatti - Antonio Sergio Corbalan Cabral - FEITO Nº 2011/000302 Vistos. Adite-se o mandado de fls. 289/291, para o seu
integral cumprimento, com os permissivos do artigo 172, § 2º do CPC. Em caso da parte ré impedir a entrada do oficial de
justiça, fica autorizado, desde já, o reforço policial, servindo este de ofício para requisição ao 42º Batalhão da Polícia Militar. Int.
- ADV: FABIANA CANO RODRIGUES (OAB 169197/SP), AROLDO BARBOSA PACITO (OAB 170904/SP)

PROMISSÃO
Cível
Distribuidor Cível
RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PROMISSÃO EM 08/01/2016
PROCESSO :1001447-87.2015.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
ADVOGADO : 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
EXECTDO
: Rosangela Teixeira dos Santos Veículos Me
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1001448-72.2015.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
ADVOGADO : 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
EXECTDO
: S L Padovese & Padovese Ltda
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO
CLASSE
EXEQTE
ADVOGADO
EXECTDO

:1001449-57.2015.8.26.0484
:EXECUÇÃO FISCAL
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
: 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
: S. da Silva Rotoli Consultoria Me
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VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1001450-42.2015.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
ADVOGADO : 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
EXECTDO
: Samuel Gonçalves Ramos Lanchonete
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1001451-27.2015.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
ADVOGADO : 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
EXECTDO
: Samuel Zopazo Silva
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1001452-12.2015.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
ADVOGADO : 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
EXECTDO
: Sartti & Galvão Agencia de Empregos Ltda
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1001453-94.2015.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
ADVOGADO : 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
EXECTDO
: Sergio Aquino da Silva & Batista Ltda. Me
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1001454-79.2015.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
ADVOGADO : 198855/SP - Rodrigo Luciano Souza Zanuto
EXECTDO
: Sergio Gargaro Carneiro
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1000002-97.2016.8.26.0484
CLASSE
:RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL
REQTE
: Márcia Cristina dos Santos Amorim
ADVOGADO : 200345/SP - José Carlos Gomes da Silva
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1000005-52.2016.8.26.0484
CLASSE
:DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE
: P.S.F.
ADVOGADO : 200345/SP - José Carlos Gomes da Silva
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1000006-37.2016.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE
: J.G.A.S.
ADVOGADO : 238940/SP - Antonio Cícero Doniani
REQDO
: J.H.M.S.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1000009-89.2016.8.26.0484
CLASSE
:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE
: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 73573/SP - Jose Eduardo Carminatti
EXECTDO
: Wellington Aparecido Pereira dos Santos
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :1000010-74.2016.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE
: Fernando Rodrigues dos Santos
ADVOGADO : 318250/SP - Carina Teixeira de Paula
REQDO
: Banco Gmac S/A
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO
CLASSE
REQTE
ADVOGADO

:1000011-59.2016.8.26.0484
:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
: Roseli Gomes
: 206857/SP - Claudio Henrique Manhani
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REQDO
: Banco Daycoval S.a
VARA:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
PROCESSO :1000012-44.2016.8.26.0484
CLASSE
:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE
: Bruna Letícia Borges da Silva Rosa
ADVOGADO : 248671/SP - Rogerio Soares Cabral
REQDA
: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA:1ª VARA JUDICIAL

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO MAGRINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA FORTUNATA SILVA PERENHA PINHEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2016
Processo 0000586-21.2015.8.26.0484 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - U.B.S. - V.L.A.S. - V.
Recebo a apelação de fls. 50/57, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Processe-se. Anoto, desde já, que o recurso
é adequado e tempestivo, com motivação e isento do recolhimento das custas. As partes são legítimas e assiste interesse ao
recorrente. Considerando o trabalho desenvolvido e nos termos do convênio firmado entre a DPE/OAB, arbitro os honorários
do(s) advogado(s) nomeado(s) nos autos, em 70% (setenta por cento) do valor da tabela, expedindo-se a(s) competente(s)
certidão(ões) de honorários, disponibilizando-a para impressão pela Internet. Portanto, com a juntada das contrarrazões e
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I 1ª a 10ª Câmaras, com as homenagens e respeito
deste Juízo. Int. - ADV: LEANDRO MARQUES PARRA (OAB 225754/SP), RODRIGO DA CRUZ WANDERLEY (OAB 181230/
SP)
Processo 0000893-09.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Nair Ferreira de Andrade - Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - Intimem-se as partes da perícia designada para o dia 22/01/2016, às 10:30 horas, devendo o
autor, comparecer na Clínica situada na Rua Gentil Moreira, 361, Promissão-SP. - ADV: RONALDO TOLEDO (OAB 181813/SP)
Processo 0000919-17.2008.8.26.0484/01 (apensado ao processo 0000919-17.2008.8.26) - Cumprimento de sentença Indenização por Dano Moral - Neiva Aline dos Santos Nery - Solange Aparecida Diasme - - Losango Promoções de Vendas Ltda
- - Sul Financeira S/A - Crédito, Financiamentos e Investimentos - Vistos. Em face da concordância da exequente, expeça-se
mandado de levantamento do valor depositado às fls. 245, intimando-a para retirada, devendo após, informar ao Juízo se seu
crédito foi satisfeito. Anote-se que o silêncio implicará na extinção do feito na forma do artigo 794, I, do CPC. Int. - ADV: CLAUDIA
JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP), MARCELO RAYES (OAB 141541/SP), MORGANA TALITA TRONCO (OAB
237251/SP), JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), AXON LEONARDO DA SILVA (OAB 194125/SP), RENATA DE CARVALHO
MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP)
Processo 0000968-19.2012.8.26.0484 (484.01.2012.000968) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V
CF/88) - Sueli Garcia Alves - Manifestem-se as partes sobre o relatório social de fls. 104/105. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA
(OAB 103489/SP)
Processo 0001402-03.2015.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Clarice Farias de Andrades
- INSS-Instituto Nacional de Seguro Social - Intimem-se as partes da perícia designada para o dia 29/01/2016, às 10:30 horas,
devendo o autor, comparecer na Clínica situada na Rua Gentil Moreira, 361, Promissão-SP. - ADV: RONALDO TOLEDO (OAB
181813/SP)
Processo 0001492-45.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Fixação - S.G.C. - A.R.A. - Vistos. Recebo a apelação
de fls. 111/117, somente em seu efeito devolutivo, nos temos do artigo 520, II, do CPC. Às contrarrazões. Processe-se. Anoto,
desde já, que o recurso é adequado e tempestivo, com motivação e isento do recolhimento das custas. As partes são legítimas
e assiste interesse ao recorrente. Considerando o trabalho desenvolvido e nos termos do convênio firmado entre a DPE/
OAB, arbitro os honorários dos advogados nomeados nos autos (fls. 11 e 25), em 70% (setenta por cento) do valor da tabela,
expedindo-se as competentes certidões de honorários. Portanto, com a juntada das contrarrazões e presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I 1ª a 10ª Câmaras, com as homenagens e respeito deste Juízo. Int. - ADV:
SEBASTIÃO CARDOSO CAITANO (OAB 312682/SP), JOAQUIM ALVES DE SANTANA (OAB 301307/SP)
Processo 0001635-97.2015.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.F.S. - P.V.F.S. - Vistos.
O réu foi devidamente citado e, ainda assim, não vem pagando as pensões vencidas. Não justificou de forma convincente, o
motivo pelo qual persiste a inadimplência. Desse modo, secundado pela manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO
CIVIL do executado Peterson Virginio Ferreira da Silva pelo prazo de 60 dias, condicionando a liberdade ao pagamento das
pensões vencidas como determina a Súmula 309, do STJ. Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o para cumprimento.
Intimem-se. - ADV: MARIA INES FERRARESI (OAB 159264/SP), TANIA MARIA LIMA CAPELLANES (OAB 95468/SP)
Processo 0002469-37.2014.8.26.0484 - Protesto - Sustação de Protesto - JANETE LUCY ZONETTI TRAVALON SALAZAR
- SILAS SALES - Vistos. Tendo em vista a extinção do feito em face do acordo celebrado (fls. 243), expeça-se de imediato,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

1094

mandado de levantamento do valor depositado às fls. 223, em favor do Perito, intimando-o para retirada. Após, arquivem-se os
autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: GUSTAVO DANTAS FLORIANO (OAB 345460/SP), AXON LEONARDO DA SILVA
(OAB 194125/SP), LEANDRO LUIZ (OAB 166779/SP), HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP)
Processo 0002555-76.2012.8.26.0484 (apensado ao processo 0002088-97.2012.8.26) (484.01.2012.002555) - Despejo por
Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - José Barzotti - José Antonio Caetano - Fls. 74: tendo em
vista o trânsito em julgado (fls. 76), cumpra-se o determinado no último parágrafo de fls. 68-v (“Após o trânsito em julgado,
expeça-se certidão de honorários advocatícios, bem como mandado de notificação para a desocupação voluntária”). - ADV:
TANIA MARIA LIMA CAPELLANES (OAB 95468/SP)
Processo 0002589-46.2015.8.26.0484 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Darci Peres Assêncio Gouveia - Diante do
exposto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL, para autorizar o(a) Autor(a) Darci Peres Assêncio Gouveia, a proceder ao levantamento
junto ao INSS, agência de Promissão-SP, dos resíduos previdenciários porventura existentes em nome do(a) “de cujus” ANDRÉ
PERES ASSENCIO, falecido em 20/06/2015. Arbitro os honorários do patrono do(a) Autor(a) (fls. ) em 100% da tabela do
convênio celebrado entre a DPE/OAB. Nos termos do parágrafo único, do art. 503, do Código de Processo Civil, certifique a
serventia o trânsito em julgado. Expeça-se o competente alvará (prazo 60 dias) e a certidão de honorários, disponibilizando-os
para a impressão pela Internet. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I. C. - ADV: SARAH BARRERA
CAMACHO OLIVEIRA (OAB 319382/SP)
Processo 0003007-57.2010.8.26.0484 (484.01.2010.003007) - Monitória - Nota de Crédito Comercial - Durcon Equipamentos
Industriais Ltda - Renuka do Brasil Sa - Vistos. Diante da manifestação do administrator judicial nomeado (fls. 218/219), bem
como a determinação do levantamento ser anterior ao pedido de fls. 204/206, acolho a solicitação do exequente. Já emitido o
mandado, o qual encontra-se na contracapa dos autos, intime-se o beneficiário para retirá-lo e ainda, para que se manifeste,
conforme determinado às fls. 191, última parte. Int. - ADV: ANA LUISA PORTO BORGES (OAB 135447/SP), ROGÉRIO SILVA
FONSECA (OAB 166448/SP), RICARDO JOSÉ SABARAENSE (OAB 196541/SP), EDUARDO PENTEADO (OAB 38176/SP)
Processo 0003122-05.2015.8.26.0484 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Tiago Pereira - Vistos. Recolhida a taxa, a serventia para que promova ao imediato
desbloqueio do veículo (fls. 43), junto ao sistema Renajud. No mais, em face da certidão supra, manifeste o autor, requerendo
o que for de seu interesse, no prazo de 10(dez) dias. Int. - ADV: ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP), MARCO ANTONIO
CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Processo 0003125-57.2015.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.G.Z.S. - L.L.L.S. - V.L.S. - Homologo,
por sentença, para os fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, a desistência manifestada a fls. 62/63, com anuência do representante do Ministério Público (fls. 65) e, em
decorrência, JULGO EXTINTA a presente ação de Procedimento Ordinário - Guarda, com fundamento no artigo 267, VIII, do
CPC. Considerando o trabalho desenvolvido e nos termos do convênio celebrado entre a DPE/OAB, arbitro os honorários do(s)
defensor(es) dativo(s) em 100% do valor da tabela. Nos termos do parágrafo único, do artigo 503 do Código de Processo Civil,
certifique a Serventia o trânsito em julgado, expedindo-se a(s) competente(s) certidão(ões) de honorários. Após, arquivem-se os
autos, com as anotações de praxe. P.R.I. C. - ADV: DANIEL MASSAHIRO YOSHIDA (OAB 278063/SP)

Criminal
Distribuidor Criminal
RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PROMISSÃO EM 08/01/2016
PROCESSO :0000218-52.2015.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 474/2015 - Promissao
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: R.G.P.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000242-80.2015.8.26.0600
CLASSE
:RELAXAMENTO DE PRISÃO
REQTE
: Renato Galhardo Pontes
ADVOGADO : 181230/SP - Rodrigo da Cruz Wanderley
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000212-45.2015.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 0/2015 - Promissao
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: A.R.S.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000213-30.2015.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 473/2015 - Promissao
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: L.R.R.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
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PROCESSO :0000239-28.2015.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 0/2015 - Promissao
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: C.J.S.B.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000007-79.2016.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 1/2016 - Promissao
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: J.C.B.B.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000012-04.2016.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 0/2016 - Promissao
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.S.B.S.
VARA:1ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000251-42.2015.8.26.0600
CLASSE
:AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr.
: 489/2015 - Promissao
AUTOR
: J.P.
INDICIADO
: G.R.S.
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000253-12.2015.8.26.0600
CLASSE
:RELAXAMENTO DE PRISÃO
REQTE
: Guilherme Rodrigo de Souza
ADVOGADO : 144042/SP - Marco Antonio Oba
VARA:2ª VARA JUDICIAL
PROCESSO :0000009-09.2016.8.26.0484
CLASSE
:TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1650/2015 - Promissao
AUTOR
: J.P.
AUTOR DO FATO
: L.S.R.
VARA:2ª VARA JUDICIAL

1ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PROMISSÃO-SP
JUIZ DE DIREITO DR. DANILO BRAIT
ESCRIVÃO JUDICIAL WILSON CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2016
Processo 0003748-24.2015.8.26.0484 (apensado ao processo 0003691-06.2015.8.26) (processo principal 000369106.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Liberdade Provisória - L.G.O.M. - J.P. - E como se vê, até a presente
data não houve alteração fática que justificasse a desnecessidade da prisão, sendo que ainda estão presentes os pressupostos
e requisitos de sua decretação, de forma que resta indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como da
concessão da liberdade provisória de fls. 02/09. Por último, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva (artigo 319 do
CPP), não se mostram insuficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e o indiciado não reúne qualquer
das condições autorizadoras da prisão provisória domiciliar (artigo 318 do CPP). Intime-se. - ADV: DOUGLAS RODRIGO
FERNANDES SIVIEIRO (OAB 271714/SP)

2ª Vara
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO MAGRINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA FORTUNATA SILVA PERENHA PINHEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2016
Processo 0000250-17.2015.8.26.0484 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - M.P.E.S.P. - L.V.S.L.
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- VISTOS. Tendo em vista o decurso do período de Liberdade Assistida, e alcançada plenamente a sua finalidade, conforme
relatório de fls. 23/24, e manifestação ministerial de fls. 30/31, declaro extinta a presente execução de medida sócioeducativa,
aplicada à adolescente L.V.S.L., nos termos do artigo 46, II, da Lei 12.594/2012. Arbitro os honorários do defensor dativo em
100% do valor previsto na tabela vigente, expedindo-se a certidão, que deverá ser impressa diretamente do site do TJ/SP.
Após, às comunicações usuais, inclusive à Secretaria Municipal de Assistência Social, arquivando-se os autos. P. R. I. C. - ADV:
CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP)
Processo 0000549-91.2015.8.26.0484 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - M.P.E.S.P. M.V.S.V. - Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, movido em face de MAYCON VINICIUS
DOS SANTOS VENÂNCIO. Comunique-se o teor desta decisão ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social de
Promissão - CREAS, Órgão Municipal responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas. Cópia
desta decisão assinada digitalmente servirá como OFÍCIO. Expeça-se certidão de honorários ao Patrono dativo, ora fixados em
30% da tabela vigente. Recolha-se o mandado copiado às fls. 45. Dê-se baixa na(s) guia(s) de execução no CNACL e, após,
arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I. C. - ADV: CRISTIANE MOREIRA DE LIMA (OAB 179869/SP)
Processo 0000711-57.2013.8.26.0484 (048.42.0130.000711) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito José Olímpio Neto de Lima - VISTOS. Ante a constituição de defensor pelo réu, arbitro os honorários daquele indicado às fls. 173
em 30% do valor previsto no convênio DPE-OAB/SP, expedindo-se a certidão que deverá ser impressa diretamente do site do
TJ/SP. No mais, a resposta escrita não trouxe elementos suficientes para a absolvição sumária do denunciado, em nenhuma das
alternativas indicadas no artigo 397 do CPP. A denúncia obedeceu ao disposto no art. 41 do mesmo diploma legal, descrevendo
os fatos e suas circunstâncias. Há indícios de autoria e de materialidade, motivos pelos quais recebo definitivamente a denúncia
oferecida. A tese defensiva, de cunho meritório, será mais bem apreciada quando da prolação da sentença, anotando-se, aqui,
a ausência de requerimentos preliminares. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março de 2016, às
16h15min. Depreque-se à comarca de Lins/SP para inquirição das testemunhas ministeriais Virgulina e Ivani, cumprindo-se
o art. 222, “caput”, do CPP, devendo as partes observarem o conteúdo da Súmula 273 do STJ, solicitando-se que o ato seja
realizado em data anterior à acima designada. Oficie-se para requisição dos Policiais Militares, testemunhas da acusação, e do
Prefeito Municipal, testemunha da defesa. Int. - ADV: AMANDA GALVÃO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 315806/SP), PAULO
APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 93543/SP), CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP)
Processo 0000784-97.2011.8.26.0484 (484.01.2011.000784) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados por
Particular Contra a Administração em Geral - Justiça Pública - Dirceu Otacílio de Oliveira Júnior - Rodrigo Dangelo - VISTOS.
Ciência às partes acerca da baixa dos autos. Expeça-se: a) certidão de honorários ao defensor dativo, os quais fixo no valor
de 30% da tabela DPE-OAB/SP vigente; b) mandado de prisão, remetendo-o para pronto cumprimento. Cumprido, deverá ser o
réu apresentado em Juízo para audiência de advertência. Após, expeça-se guia de recolhimento, remetendo-a à VEC/DEECRIM
competente e, em seguida, façam-se as comunicações usuais e arquivem-se os autos. Int. - ADV: ANDRE LUIS FABIANI
MAESTRELLI (OAB 274540/SP)
Processo 0000900-40.2010.8.26.0484 (484.01.2010.000900) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita Justiça Pública - ODAIR JOSÉ SERAFIM - Maurício Alves de Lima - Ciência ao(à) Sr.(a) Advogado(a) nomeado em decorrência
do Convênio de Assistência Judiciária firmado entre a Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Seccional de São Paulo da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/SP), que a certidão de honorários encontra-se disponível para impressão no site do Tribunal de
Justiça. - ADV: MARLI RODRIGUES HERRERA (OAB 71513/SP), FERNANDO ANDRÉ TAKAMATSU POLO (OAB 285144/SP)
Processo 0001377-63.2010.8.26.0484 (484.01.2010.001377) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado Justiça Pública - José Antônio Olmedo - - Luciano Aparecido dos Santos - - James Willians da Silva Gomes - - Angelo Pastana Gleison Fábio Rodrigues Guimarães - - Leandro Henrique Borges de Freitas Paiva - José Andrade Silva - Vistos. Ante a certidão
de fls. 465verso, designo audiência para realização de audiência de instrução e julgamento em continuação, oportunidade
em que ocorrerá o interrogatório do corréu Ângelo, para o dia 24 de fevereiro de 2016, às 17:00 horas. Int. - ADV: DOUGLAS
RODRIGO FERNANDES SIVIEIRO (OAB 271714/SP), MARIA CAROLINA REMBADO RODRIGUES DA COSTA (OAB 241440/
SP), JOÃO ANSELMO SANCHEZ MOGRÃO (OAB 211232/SP), JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (OAB 200345/SP),
ALEXANDRE GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP)
Processo 0001453-82.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001453) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica
Contra a Mulher - Carlos de Campos Alves - Ciência ao(à) Sr.(a) Advogado(a) nomeado em decorrência do Convênio de
Assistência Judiciária firmado entre a Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB/SP), que a certidão de honorários encontra-se disponível para impressão no site do Tribunal de Justiça. Após,
remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado - Seção de Direito Criminal, com as cautelas de estilo, conforme já
determinado. - ADV: PAULO SERGIO SPONTON MANHANI (OAB 182952/SP)
Processo 0001677-49.2015.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - Justiça
Pública - Willian Pablo da Silva Justino - Amanda Pereira de Oliveira - Vistos. Depreque-se a oitiva da vítima à comarca de
Lins/SP, solicitando-se que, se possível, a audiência seja realizada em data anterior àquela designada às fls. 40. Cumpra-se o
artigo 222, “caput”, do CPP, devendo as partes atentarem para o disposto na Súmula 273 do STJ. Int. - ADV: ANTONIO CÍCERO
DONIANI (OAB 238940/SP)
Processo 0001774-83.2014.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - Justiça
Pública - Gilvan de Souza Lima - Roseli dos Santos Gonçalves da Silva - Tendo em vista a certidão supra (Certifico que,
compulsando os autos, verifiquei que o Código da Vara (1502) foi informado incorretamente na certidão de honorários de fls. 61,
sendo que o defensor dativo compareceu em cartório informando não ter recebido, sob alegação de erro de preenchimento.),
expeça-se nova certidão, com a correção necessária. Após, intime-se o defensor para que proceda à sua impressão do site do
TJ/SP, arquivando-se os autos conforme determinação de fls. 60. - ADV: SEBASTIÃO CARDOSO CAITANO (OAB 312682/SP)
Processo 0001927-20.2014.8.26.0322 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - G.H.S. - Diante do
exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, movido em face de GABRIEL HENRIQUE SANTANA. ComuniquePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se o teor desta decisão ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Promissão - CREAS, Órgão Municipal
responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas. Cópia desta decisão assinada digitalmente
servirá como OFÍCIO. Expeça-se certidão de honorários ao Patrono dativo, ora fixados em 30% da tabela vigente. Dê-se baixa
na(s) guia(s) de execução no CNACL e, após, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I. C. - ADV: DARIO
SIMOES LAZARO (OAB 22339/SP)
Processo 0002535-51.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002535) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples José Luiz Bafile de Oliveira - VISTOS. As razões recursais de fls. 234/241, expostas pelo Patrono do requerido, em nada vêm
infirmar a decisão de fls. 190/196, razão pela qual a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 589, do
CPP. Assim, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - Seção de Direito Criminal, observadas
as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: RENATO LUCHIARI (OAB 124607/SP)
Processo 0002535-51.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002535) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples Justiça Pública - José Luiz Bafile de Oliveira - Paula Bafile de Oliveira - Vistos. Dê-se vista à defesa, pelo prazo de 5 dias, para
manifestação acerca do aditamento à inicial, ofertado pelo Ministério Público, nos termos do artigo 384, §2º, do CPP. Após,
voltem-me para decisão. Int. - ADV: RENATO LUCHIARI (OAB 124607/SP
Processo 0002577-32.2015.8.26.0484 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins M.P.E.S.P. - M.V.S.V. - VISTOS. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do representado às fls. 144/147, pois
cabível e tempestivo, nos termos do artigo 198, VI, 1ª parte, do ECA. O Ministério Público respondeu ao recurso, às fls. 151/158,
na forma do art. 198, II, do ECA. Nos termos do contido no inciso VII, do artigo e Estatuto em pauta, observo que as razões
recursais, expostas pelo Patrono do requerido, em nada vêm infirmar a sentença de fls. 132/134, razão pela qual a mantenho por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 198, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fixo os honorários do
defensor dativo em 70% do valor da tabela vigente, expedindo-se certidão. Após, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO Câmara Especial, observadas as cautelas de estilo. Int. - ADV: RODRIGO LUCIANO SOUZA ZANUTO
(OAB 198855/SP), WILLIAN FERNANDO DA SILVA (OAB 167040/SP)
Processo 0002828-50.2015.8.26.0484 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Sidnei dos Santos Teodoro - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, declaro
o réu SIDNEI DOS SANTOS TEODORO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO
ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) diasmulta, sendo cada dia-multa fixado no mínimo legal, na forma do artigo 43, “caput”, da Lei nº 11.343/06. O delito imputado ao
acusado é equiparado pela Lei como hediondo e, assim, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação
dada pela Lei nº 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se
a nova fração para progressão de pena na hipótese. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas
restritivas de direitos, bem como a aplicação do sursis, nos termos do que dispõe o artigo 44, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Por
ter respondido a todo o processo preso, nego, também, ao acusado o direito de apelar em liberdade. Recomendem-se o réu na
prisão onde se encontra. Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se seu nome no rol dos culpados. Custas “ex lege”.
P.R.I. - ADV: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO (OAB 249573/SP), GIVANILDO RODRIGUES DA CRUZ (OAB 339675/SP)
Processo 0003659-06.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003659) - Guarda - Maus Tratos - D.A.C.C. - Vistos. Para melhor
acomodação da pauta, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2016, às 17:00 horas. Int. ADV: MARCELO MIRANDA ROSA (OAB 230219/SP), JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (OAB 200345/SP), ALLAN APARECIDO
GONÇALVES PEREIRA (OAB 280253/SP)
Processo 0003677-27.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003677) - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Medida
Cautelar - D.S.N. e outro - Vistos. Primeiramente, determino que os menores D.P.S.A.N., D.S.A.N., e T.G.S.N. retornem
imediatamente à residência dos guardiães, lá devendo residir. Para tanto, oficie-se ao Conselho Tutelar local buscando a
efetivação da determinação, podendo valer-se de reforço policial, se necessário. No mais, intimem-se os guardiães de que a
inobservância reiterada aos termos da guarda deferida poderá acarretar novo acolhimento das crianças no Lar da Esperança,
bem como de que elas não devem permanecer sozinhas com os genitores, sob qualquer hipótese. Oficie-se à Secretaria
Municipal de Educação solicitando inclusão de D.S.A.N., e T.G.S.N. em creche próxima à residência, para o ano letivo de 2016,
bem como à Secretaria Municipal de Assistência Social para inclusão de D.P.S.A.N no Projeto Espaço Amigo ou Novos Rumos,
também com início no ano que vem. Com as respostas, intimem-se os responsáveis para ciência ou a efetivação matrícula,
conforme o necessário. Aguarde-se em Cartório por 60 (sessenta) dias. Após, remetam-se ao Setor Técnico do Juízo para
realização de novos estudos social e psicológico com as partes, devendo haver visita à residência dos guardiães. Servirá o
presente despacho, por cópia digitalizada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BONADIO (OAB
129013/SP), FERNANDO AMERICO DE MIRANDA BONADIO (OAB 127879/SP), SILVIO BONADIO (OAB 21100/SP)
Processo 0005106-58.2014.8.26.0484 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - A.H.A.R. - Vistos. Dêse vista à defesa para, em 5 dias, manifestar-se acerca da cota ministerial de fls. 141. Após, voltem-me. Int. - ADV: MAURICIO
ANTONIO DA SILVA (OAB 146079/SP)
Processo 0005108-28.2014.8.26.0484 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - M.P.E.S.P. - S.G.D.
- Vistos. Cota ministerial de fls. 41: defiro. Oficie-se ao CREAS solicitando que informe se a adolescente já iniciou no novo
emprego e, em caso positivo, qual o horário cumprido, bem como para que esclareça o ofício datado de 09/11/2015, onde
consta que o início de cumprimento da Liberdade Assistida deu-se em 11/11/2015. Sem prejuízo, também deve ser informado
o rendimento escolar da menor no ano letivo de 2015. Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como OFÍCIO.
Intime-se. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, movido em face de S.G.D. Comuniquese o teor desta decisão ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Promissão CREAS, Órgão Municipal
responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas. Cópia desta decisão assinada digitalmente
servirá como OFÍCIO. Expeça-se certidão de honorários ao Patrono dativo, ora fixados em 30% da tabela vigente. Torno sem
efeito o despacho de fls. 42. Dê-se baixa na(s) guia(s) de execução no CNACL e, após, arquivem-se os autos com as anotações
de estilo. P.R.I. C. - ADV: MILTON PERENHA PINHEL (OAB 194497/SP)
Processo 3000003-53.2013.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - João Lucas dos Santos
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Fregulha - VISTOS. Designo audiência de instrução, debates e julgamento, em continuação, para o dia 03 de fevereiro de 2016,
às 16h30min, oportunidade em que o réu será interrogado. Int. - ADV: MARTA ARACI CORREIA PEREZ SOUZA (OAB 120240/
SP)
Processo 3000960-54.2013.8.26.0484 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - J.D.C.P. - E.F.A.N.
- Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, movido em face de E.F.A.N.. Comunique-se o teor
desta decisão ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Promissão CREAS, Órgão Municipal responsável
pelo acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas. Cópia desta decisão assinada digitalmente servirá como
OFÍCIO. Expeça-se certidão de honorários ao Patrono dativo, ora fixados em 30% da tabela vigente. Dê-se baixa na(s) guia(s)
de execução no CNACL e, após, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. - ADV: AXON LEONARDO DA SILVA (OAB
194125/SP)
Processo 3001199-58.2013.8.26.0484 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ato Infracional - M.P.E.S.P. - M.A.A.
- J.S.D. - Vistos. Ciência às partes acerca da baixa dos autos. Arbitro em 30% do valor da tabela DPE/OAB-SP vigente os
honorários do defensor dativo, devendo providenciar a impressão da certidão de honorários doretamente do site do TJ/SP.
Remeta-se cópia do acórdão e da certidão de trânsito em julgado à Vara da Infância e Juventude competente, a fim de instruir a
guia de execução de medida sócioeducativa já expedida. Após, com as cautelas usuais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: AXON
LEONARDO DA SILVA (OAB 194125/SP)
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Vara da Família e Sucessões
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara Criminal
Execuções Criminais
Petições Iniciais não Distribuídas
ITUVERAVA
Juizado Especial Cível
JABOTICABAL
Cível
Distribuidor Cível
4ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
Juizado Especial Cível
JACAREÍ
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
1ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
2ª Vara Criminal
Vara da Fazenda Pública
JAGUARIÚNA
Juizado Especial Cível
JALES
Criminal
4ª Vara
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65
65
70
71
72
74
74
91
91
91
92
92
92
92
92
93
94
94
94
123
124
131
134
134
134
139
139
139
144
146
153
153
155
156
156
156
156
156
156
156
161
163
175
175
178
179
181
181
181
182
182
182
183
183
183
186
189
189
189
197
213
218
218
220
224
226
227
227
231
231
231
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1101

SUMÁRIO
Infância e Juventude
JAÚ
Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
4ª Vara Cível
Criminal
2ª Vara Criminal
Juizado Especial Cível
Infância e Juventude
JOSÉ BONIFÁCIO
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
JUNDIAÍ
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara Cível
3ª Vara Cível
5ª Vara Cível
6ª Vara Cível
1ª Vara da Família e Sucessões
3ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
Distribuidor Criminal
3ª Vara Criminal
Júri
Anexo Fiscal I
JUNQUEIRÓPOLIS
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
Juizado Especial Cível
JUQUIÁ
Cível
1ª Vara
LEME
Cível
Distribuidor Cível
3ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
Infância e Juventude
LENÇÓIS PAULISTA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
3ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
LIMEIRA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
4ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
3ª Vara Criminal
Juizado Especial Cível
LINS
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
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231
232
232
232
240
258
259
259
261
262
264
264
264
264
265
266
266
266
277
289
289
290
309
331
334
334
337
339
344
357
357
357
360
363
363
366
366
367
367
367
374
374
374
376
376
376
379
391
397
397
397
413
426
427
427
428
428
428
439
460
467
467
468
472
473
474
475
475
475
479
479
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SUMÁRIO
1ª Vara Criminal
LUCÉLIA
Cível
1ª Vara
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
MACATUBA
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
MAIRIPORÃ
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
MARÍLIA
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
2ª Vara da Família e das Sucessões
Criminal
1ª Vara Criminal
3ª Vara Criminal
MARTINÓPOLIS
Criminal
1ª Vara
MATÃO
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
MAUÁ
Infância e Juventude
MIGUELÓPOLIS
Cível
1ª Vara
MIRACATU
Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara Cível
MIRANDÓPOLIS
Criminal
2ª Vara
MIRASSOL
Criminal
1ª Vara
Petições Iniciais não Distribuídas
FORO DISTRITAL DE NEVES PAULISTA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
MOCOCA
Cível
1ª Vara
MOGI DAS CRUZES
Cível
Distribuidor Cível
4ª Vara Cível
6ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara Criminal
Juizado Especial Cível
Vara da Fazenda Pública
FORO DISTRITAL DE GUARAREMA
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481
483
483
483
506
507
507
507
507
511
511
512
512
512
513
513
513
514
514
514
519
522
551
558
558
558
560
560
560
561
561
561
569
571
575
575
575
575
576
576
576
577
577
577
578
578
578
578
578
578
578
579
579
579
579
581
581
581
581
581
583
583
583
591
606
607
607
612
613
623
626
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SUMÁRIO
Cível
1ª Vara
MOGI-GUAÇU
Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
Juizado Especial Cível
MOGI-MIRIM
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
4ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara
FORO DISTRITAL DE CONCHAL
Cível
1ª Vara
MONGAGUÁ
Cível
1ª Vara
MONTE ALTO
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
Petições Iniciais não Distribuídas
MONTE APRAZÍVEL
Cível
1ª Vara
MONTE-MOR
Cível
1ª Vara
MORRO AGUDO
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
NHANDEARA
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
NOVA ODESSA
Cível
1ª Vara
NOVO HORIZONTE
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
FORO DISTRITAL DE ITAJOBI
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
NUPORANGA
Cível
1ª Vara
OLÍMPIA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara Cível
2ª Vara
Criminal
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626
626
626
626
626
628
629
631
631
631
632
632
633
633
635
635
635
635
636
636
636
637
637
637
639
643
643
644
644
644
644
644
644
645
645
645
649
649
649
650
651
651
651
651
658
658
658
658
658
659
659
659
666
666
672
672
672
672
673
674
674
674
675
675
675
675
675
675
676
689
704
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SUMÁRIO
Distribuidor Criminal
1ª Vara
ORLÂNDIA
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
Petições Iniciais não Distribuídas
OSASCO
Cível
Distribuidor Cível
7ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara Criminal
3ª Vara Criminal
Júri
Juizado Especial Cível
OSWALDO CRUZ
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
OURINHOS
Cível
2ª Vara Cível
3ª Vara Cível
Infância e Juventude
PACAEMBU
Cível
1ª Vara
PALMEIRA D´OESTE
Cível
1ª Vara
PALMITAL
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
PARAIBUNA
Criminal
1ª Vara
PAULO DE FARIA
Criminal
1ª Vara
PEDERNEIRAS
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PENÁPOLIS
Cível
1ª Vara
Juizado Especial Cível
PEREIRA BARRETO
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
PERUÍBE
Juizado Especial Cível
Juizado Especial Criminal
Infância e Juventude
PIEDADE
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara
Criminal
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704
706
708
708
708
714
714
718
718
719
719
719
734
741
741
747
747
748
748
748
748
748
750
750
751
751
751
762
762
762
762
762
776
776
776
777
777
777
777
777
778
778
778
778
778
778
780
780
780
783
783
783
783
783
788
788
788
788
789
796
801
801
802
802
807
808
808
808
808
812
812

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II

São Paulo, Ano IX - Edição 2035

1105

SUMÁRIO
2ª Vara
PILAR DO SUL
Infância e Juventude
PINDAMONHANGABA
Cível
Distribuidor Cível
1ª Vara
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
Juizado Especial Cível
PIRACAIA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PIRACICABA
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
3ª Vara Criminal
Infância e Juventude
Vara da Fazenda Pública
Petições Retidas
PIRAJU
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
PIRASSUNUNGA
Cível
1ª Vara
Criminal
3ª Vara
POÁ
Cível
1ª Vara Cível
Criminal
1ª Vara Criminal
Juizado Especial Cível
FORO DISTRITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Cível
1ª Vara
3ª Vara
PORANGABA
Cível
1ª Vara
Criminal
1ª Vara
PORTO FELIZ
Cível
2ª Vara
Criminal
1ª Vara
Infância e Juventude
PORTO FERREIRA
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
Distribuidor Criminal
2ª Vara
Juizado Especial Cível
Infância e Juventude
PRAIA GRANDE
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara Cível
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813
813
813
813
813
813
816
816
842
843
845
847
850
850
850
859
859
859
860
860
865
865
865
868
870
873
874
875
876
876
876
879
879
881
881
881
886
886
886
886
886
986
986
986
991
991
991
992
994
994
994
997
997
998
998
999
999
999
999
1000
1000
1000
1001
1001
1002
1003
1007
1007
1007
1007
1021
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1106

SUMÁRIO
1ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara Criminal
2ª Vara Criminal
Vara da Fazenda Pública
Petições Iniciais não Distribuídas
PRESIDENTE EPITÁCIO
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
Petições Iniciais não Distribuídas
PRESIDENTE PRUDENTE
Cível
Distribuidor Cível
3ª Vara Cível
2ª Vara da Família e Sucessões
Criminal
Distribuidor Criminal
Vara da Fazenda Pública
Petições Iniciais não Distribuídas
PRESIDENTE VENCESLAU
Cível
Distribuidor Cível
Criminal
1ª Vara
Juizado Especial Cível
PROMISSÃO
Cível
Distribuidor Cível
2ª Vara
Criminal
Distribuidor Criminal
1ª Vara
2ª Vara
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1024
1029
1029
1037
1037
1038
1038
1038
1038
1038
1047
1048
1048
1051
1052
1052
1052
1061
1077
1082
1082
1087
1089
1089
1089
1089
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1093
1094
1094
1095
1095

